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การรับความรูและวัฒนธรรมจากภายนอก
เขาสูประเทศนั้น ทำใหเรามองเห็นตัวเราเองชดขึ้น
วาเราอยูในสถานะใด ประเด็นส�คัญอยูตรงที่วา
เราในฐานะผูรับนั้น สามารถเลือก ปรับและใช

ความรูเหลานั้นกอประโยชนใหแกตนเอง
และประเทศชาติในทางที่ถูกที่ควรหรือไม 

 
พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จเปนประธานพิธีเปด

การประชุมวิชาการการศกษาทั่วไป

ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

ภาพปก

ชอภาพ : "Largo"

เทคนิค : สอะคริลิคบนผาใบ

ศลปน : วศน กำเหนิดรัตน

  Vasin Kamnirdratana

แนวคิด : การจากไปของประองคทาน เปนการสูญเสยครั้งใหญ

  ของวงการดนตรีคลาสสกเมืองไทย เหมือนยางเขาสู

  Movement "Largo" ซงเปนลีลา ที่ชา และเงียบเหงา







	 ขอแสดงความยิินดีกัับนักัศึึกัษาใหม่ทุุกัคน	 ทีุ�ได้เข้าศึึกัษาต่่อในระดับ

อุดมศึึกัษา	 ณ	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ทีุ� มี เ กีัยิรติ่ภายิใต้่พระนาม 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 

ซึึ่�งเป็็นสถาบันอุดมศึึกัษาเฉพาะทุางด้านดนต่รีแห่งแรกัในป็ระเทุศึไทุยิ

	 กัารเรียินร้้ในระดับอุดมศึึกัษานั�นสามารถแบ่งออกัได้เป็็นสองส่วนด้วยิกััน	

คือกัารเรียินร้้ต่ามหลักัส้ต่รทีุ�ได้กัำาหนดไว	้และกัารเรยีินร้้ในส่วนกิัจกัรรมนักัศึึกัษา

จึงขอให้นักัศึึกัษาได้เรียินร้้ทัุ�งสองส่วนเพื�อให้เกิัดป็ระโยิชน์ส้งสุดในกัารดำาเนินชีวิต่

ในอนาคต่	กัารเรียินร้้ในศึต่วรรษทีุ�	 21	จำาเป็็นต้่องมี	 “ทัุกัษะ”	 ในฐานะทีุ�เป็็น 

นักัดนต่รี	คือ	ต้่องหมั�นฝึึกัฝึนต่นเองเพื�อบ่มเพาะทัุกัษะเหล่านั�นแก่ัต่น	ซึึ่�งมิเพียิง

แต่่จะต้่องมีทัุกัษะเฉพาะแกั่กัารบรรเลงดนต่รีทีุ�เป็็นเลิศึเทุ่านั�น	 แต่่ยัิงต้่องนำา 

ความร้้	ความสามารถมาพัฒนาเพื�อก่ัอป็ระโยิชน์แก่ัสังคมอย่ิางสมบ้รณ์และสมดุลย์ิ

	 ขออวยิพรให้นักัศึึกัษาใหม่	ป็ระจำาปี็กัารศึึกัษา	2563	ของสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	ป็ระสบความสำาเร็จดั�งทีุ�ตั่�งใจไว้	และต่อบแทุนคุณแผ่่นดินต่่อไป็	 

ดังป็รัชญาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	“ดนต่รีแห่งชีวิต่	ดนต่รีแห่งแผ่่นดิน”

สารจากนายกสภาสารจากนายกสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศึาสต่ราจารย์ิคลินิกัเกีัยิรติ่คุณ	นายิแพทุย์ิปิ็ยิะสกัล	สกัลสัต่ยิาทุร

นายิกัสภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา



สารจากอธิการบดีสารจากอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ 
พินัยนิติศาสตร์พินัยนิติศาสตร์

	 ขอแสดงความยิินดีและขอต้่อนรับนักัศึึกัษาใหม่ทุุกัคนส่้สถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิ วัฒนา	 อันเ กิัดจากัพระป็ณิธานของสมเ ด็จพระเ จ้า พี�นาง เธอ	 

เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 ด้วยิความชื�นชม 

เป็็นอย่ิางยิิ�ง	 ทีุ�นักัศึึกัษาสามารถผ่่านกัารทุดสอบคัดเลือกัเข้ามาเป็็นสมาชิกัใหม่ 

ในรั�วสถาบันฯ	แห่งนี�ได้อย่ิางเต็่มภาคภ้มิและสมศัึกัดิ�ศึรี

		 เชื�อแน่ว่ากัว่าทีุ�จะมีวันแห่งความภาคภ้มิใจนี�	ต้่องทุำางานอยิา่งหนักั	ทัุ�งฝึึกัฝึน

ทัุกัษะกัารบรรเลงดนต่รีและวิชาทีุ�เกีั�ยิวข้อง	แต่่นี�ถือว่าเป็็นเพียิงบทุทุดสอบหนึ�ง 

ของชีวิต่	หลังจากันี�จะเป็็นกัารเริ�มต้่นของชีวิต่แห่งกัารสร้างสรรค์ผ่ลงานทุางดนต่รี

ฉะนั�นจำาเป็็นจะต้่องมีความวิริยิะ	 อุต่สาหะ	พากัเพียิร	และมุ่งมั�นในกัารฝึึกัฝึน	 

ในขณะเดียิวกััน	 ความเป็็นเลิศึทุางด้านดนต่รีนั�น	 ในมิติ่ของกัารสร้างสรรค์	 

ต้่องเปิ็ดโอกัาสให้ต่นเองได้ค้นพบศัึกัยิภาพในด้านอื�น	ๆ 	อันจะนำาไป็ส่้ความเป็็นคน

ทีุ�มีคุณค่าของแผ่่นดินแม่	แผ่่นดินไทุยินี�ได้เป็็นอย่ิางดี	

	 ในโอกัาสนี�	หวังว่านักัศึึกัษาทุุกัคนจะสำาเร็จเป็็นบัณฑิิต่และมหาบัณฑิิต่	 

โดยิสามารถสร้างสรรค์ดนต่รีได้หลากัหลายิมิติ่ในกัารทุำางานและดำาเนินชีวิต่สืบไป็

รองศึาสต่ราจารย์ิ	คุณหญิงวงจันทุร์	พินัยินิติ่ศึาสต่ร์

อธิกัารบดีสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา



สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ดำาริห์ บรรณวิทยกิจอาจารย์ดำาริห์ บรรณวิทยกิจ

	 ขอต้่อนรับนักัศึึกัษาใหม่	ป็ระจำาปี็กัารศึึกัษา	2563	ของสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนาทุุกัคน	ขอแสดงความยิินดีกัับกัารทุำางานหนักัเพื�อพัฒนาต่นเอง 

จนผ่่านบทุทุดสอบทีุ�สำาคัญในกัารก้ัาวส่้กัารเป็็นนักัศึึกัษาในรั�วมหาวิทุยิาลัยิได้ในครั�งนี�	

ขอให้นักัศึึกัษามีความตั่�งใจมุ่งมั�น	 ในกัารเรียินร้้	 ทัุ�งศึาสต่ร์และศิึลป์็	ต่ลอด	4	ปี็ 

ข้างหน้าอย่ิางเต็่มทีุ�

	 ชีวิต่ในรั�วมหาวิทุยิาลัยิก็ัเป็รียิบเสมือนห้องทุดลอง	ทีุ�เปิ็ดโอกัาสให้นักัศึึกัษา

ศึึกัษาหาความร้	้ทัุ�งทุางด้านทุฤษฎีีและป็ฏิิบัติ่กัับคณาจารยิที์ุ�มีชื�อเสียิงทัุ�งในป็ระเทุศึ

และต่่างป็ระเทุศึ	สถาบันดนต่รีฯ	 มุ่งหวังทีุ�จะให้นักัศึึกัษาสามารถนำาความร้้ไป็ใช้

ป็ระโยิชน์ได้จริง	สถาบันดนต่รีฯ	มีหน้าทีุ�ในกัารส่งเสริมความก้ัาวหน้าทุางวิชากัาร

สามารถทุำางานผ่สมผ่สานทัุ�งศึาสต่ร์และศิึลป์็ได้อย่ิางดี	และสร้างผ่ลงานทีุ�โดดเด่น

เพื�อกัารพัฒนาป็ระเทุศึชาติ่ให้เข้มแข็งทุางวัฒนธรรมทัุดเทีุยิมนานาชาติ่ต่่อไป็	

	 ทัุ�งนี�ต่ลอด	4	 ปี็ต่่อจากันี�	ขอให้นักัศึึกัษาทุำาความเข้าใจต่นเองและเปิ็ดใจ 

รับความร้้และป็ระสบกัารณ์ใหม่ๆ	ให้เต็่มทีุ�	กัารเป็ลี�ยินแป็ลงโครงกัารและวิธีกัารเรียินร้้

ในยุิค	Disruption	ทุำาให้นักัศึึกัษาจะต้่องเพิ�มทัุกัษะ	กัารเรียินร้้ทีุ�จำาเป็็นในศึต่วรรษทีุ�	21

	 สุดทุ้ายินี�	ขอให้กัำาลังใจแก่ันักัศึึกัษา	ในกัารค้นหาเส้นทุางกัารสร้างสรรค์ดนต่รี

เพื�อนำาพาต่นเองไป็ส่้จุดทีุ�มุ่งหวังได้อย่ิางสมบ้รณ์	ขอให้มีความตั่�งใจ	ขอให้อย่ิาย่ิอทุ้อ	

และขอให้มีความอดทุนเข้มแข็ง	และในทีุ�สุด	 นักัศึึกัษาก็ัจะป็ระสบความสำาเร็จ 

ในกัารเป็็นนักัดนต่รีมืออาชีพ	ต่ามทีุ�ใจหวัง

อาจารย์ิดำาริห์	บรรณวิทุยิกิัจ

รองอธิกัารบดีฝ่ึายิบริหาร



สารจากรองอธิการบดี สารจากรองอธิการบดี 
ฝ่ายการศึกษาฝ่ายการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุอาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

	 Welcome	 to	 the	Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music.	 

I	would	like	to	congratulate	all	of	you	who	successfully	passed	the	audition	

process	and	to	invite	you	to	our	house	for	your	first	step	of	a	professional	

career	in	music.

	 Your	generation	has	faced	a	strange	time	to	arrive	here.	For	the	

first	time,	we	are	facing	a	dangerous	disease	during	the	audition	period,	

resulting	in	many	of	you	having	to	send	in	the	audition	video	instead	of	

coming	to	PGVIM	for	a	live	audition.	The	virus	will	likely	continue	to	affect	

the	teaching	and	learning	process	in	the	coming	semester.	I	think	there	

is	no	better	lesson	than	this	to	demonstrate	that	the	world	outside	still	

plays	a	huge	role	in	the	musical	world.	And,	likewise,	we	as	musicians	

can	also	 influence	 the	world	at	 large	and	make	 it	a	better	place	 for	

everyone.	Here	at	PGVIM	especially,	you	will	learn	not	only	how	to	be	

an	excellent	musician	but	also	how	your	art	can	help	to	shape	the	society	

you	 live	 in.	 I	wish	you	all	 the	best	during	your	study	here.	Have	a	

wonderful	time	learning	and	playing.	Once	again,	welcome	to	PGVIM.

 

อาจารย์ิ	ดร.จิรเดช	เสต่ะพันธุ

รองอธิกัารบดีฝ่ึายิกัารศึึกัษา



สารจากรองอธิการบดีสารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายกิจการพิเศษ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

	 ขอแสดงความยิินดีและต้่อนรับนักัศึึกัษาใหม่ทุุกัทุ่านส่้สถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	สถาบันอุดมศึึกัษาเฉพาะทุางด้านดนต่รีแห่งแรกัในป็ระเทุศึไทุยิ	 

ด้วยิความชื�นชมยิิ�ง	กัารเป็็นนักัดนต่รีทีุ�ดีนั�น	จักัต้่องมีองค์ป็ระกัอบหลายิ	ๆ	อย่ิาง

เพื�อให้เกิัดความงดงาม	นอกัจากัความร้้ความสามารถในกัารเล่นดนต่รีแล้วนั�น	 

ยัิงจะต้่องเรียินร้้ศึาสต่ร์ต่่าง	ๆ 	ของดนต่รีป็ระกัอบด้วยิ	ทัุ�งนี�กัารป็ระพฤติ่ป็ฏิิบัติ่ต่น

ในฐานะนักัดนต่รีทีุ�ดีนั�น	 ก็ัถือเป็็นเรื�องทีุ�สำาคัญมากัเช่นกััน	 รวมถึงกัารมีวินัยิ 

ในกัารฝึึกัซ้ึ่อม	กัารต่รงต่่อเวลา	ใฝ่ึหาความร้้เพื�อเพิ�มพ้นความร้้ความสามารถให้แก่ั

ต่นเองอย่ิางสมำ�าเสมอ	และทีุ�ขาดไม่ได้คือ	คุณค่าในจิต่ใจทีุ�พึงมีในต่น

	 สุดทุ้ายินี�	หวังเป็็นอย่ิางยิิ�งว่านักัศึึกัษาทุุกัทุ่านจะมีความสุขในกัารใช้ชีวิต่	 

กัารศึึกัษาเล่าเรียิน	ณ	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	และนำาความร้้ความสามารถ 

ทีุ�ได้รับ	 ไป็ป็รับใช้เพื�อพัฒนาต่นเองและสร้างป็ระโยิชน์แก่ัสังคม	ต่ามป็รัชญา 

ของสถาบันฯ	สืบไป็

อาจารย์ิสิทุธิชัยิ	เพ็งเจริญ

รองอธิกัารบดีฝ่ึายิกิัจกัารพิเศึษ



สารจากคณบดี สารจากคณบดี 
สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

	 สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์	 ขอต้่อนรับนักัศึึกัษารุ่นทีุ�	 7	 ของหลักัส้ต่ร 

ดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่และนักัศึึกัษารุ่นทีุ�	 2	 ของหลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่ร 

มหาบัณฑิิต่ทุุกัทุ่านส่้สถานทีุ�ทีุ�ให้นักัศึึกัษาได้มาค้นหา	ทุดลอง	พัฒนาและเพิ�มพ้น

ทัุกัษะเพื�อทีุ�จะนำาความร้้ไป็ใช้ในกัารมุ่งไป็ส่้ความฝัึนและกัารเป็็นบุคลากัร 

ด้านดนต่รีทีุ�	“เก่ัง	ดี	และมีคุณค่า”	ต่่อสังคมไทุยิต่่อไป็

	 ความฝัึนเป็็นเป้็าหมายิทีุ�สำาคัญให้ทุุกัคนเดินเข้าไป็หา	แต่่ความไม่แน่นอน

ของอนาคต่นั�น	ทุำาให้นักัศึึกัษาเกิัดความกัังวลและความไม่มั�นใจว่าจะสามารถมุ่ง 

ไป็ส่้ความฝัึนได้หรือไม่	ในหลายิ	ๆ	ครั�งนักัศึึกัษาอาจจะพบปั็ญหา	หลายิ	ๆ	ครั�ง

อาจจะหลงทุาง	 ซึึ่�งกัารไม่สามารถทุำาได้ต่ามทีุ�หวังจะนำาไป็ส่้ความผิ่ดหวังได้	 

ฉะนั�นขอให้นักัศึึกัษาอย่ิาจดจ่อกัับกัารมุ่งไป็ถึงมากัเกิันไป็	 แต่่ขอให้สนุกักัับ 

กัารเรียินร้้ระหว่างกัารเดินทุางและกัารทุำาปั็จจุบันให้ดีทีุ�สุดเพื�อจะได้นำาความร้้ 

ทีุ�ได้จากัป็ระสบกัารณ์เหล่านั�นนำาไป็ใช้ในกัารพัฒนาต่นเอง	 ซึึ่�งอาจจะทุำาให้ 

นักัศึึกัษาเดินทุางไป็ถึงเป้็าหมายิได้เร็วกัว่าทีุ�คาดไว้ก็ัเป็็นได้

	 กัารทีุ�จะเก่ังและดีได้นักัศึึกัษาควรจะมีคุณสมบัติ่	ดังนี�

	 “In	Time”	คือกัารร้้ว่าเราอย่้ิในเวลาใด	บริบทุของเวลานั�น	ๆ 	คืออะไร	เราจะรักัษา

เวลา	รักัษาข้อผ้่กัมัดทีุ�เกีั�ยิวข้องกัับเวลานั�นได้หรือไม่	และร้้ว่าเวลาใดควรทุำาหรือไม่ทุำา	 

ถ้าเทีุยิบกัับดนต่รีก็ัคือกัารเล่นโน้ต่	จังหวะ	และความดังทีุ�ถ้กัต้่อง	และถ้กัทีุ�ถ้กัเวลา

	 “In	Tune”	คือกัารทีุ�เราสามารถทุำางานร่วมกัับผ้้่อื�นได้อย่ิางมีป็ระสิทุธิภาพ	

มีความรับผิ่ดชอบในส่วนของต่นเอง	สามารถสื�อสารและป็ระสานกัันได้อย่ิางดี	 

ถ้าเทีุยิบกัับดนต่รีก็ัคือกัารเล่นรวมวงหรือเล่นร่วมกัับผ้้่อื�น	ทุำาหน้าทีุ�ของตั่วเองให้ดี	

เป็็นผ้้่ต่ามและผ้้่นำาทีุ�ดี	 เพื�อให้บทุเพลงภาพรวมออกัมาได้ป็ระสบความสำาเร็จทีุ�สุด



	อาจารย์ิ	ดร.คมสัน	ดิลกัคุณานันท์ุ

คณบดีสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์

	 “In	Tone”	 คือกัารใช้วิธีกัารทีุ�เหมาะสมและมีป็ระสิทุธิภาพในกัารส่งสาร 

ไป็ให้ถึงผ้้่รับ	เช่น	กัารใช้คำาพ้ด	กัารใช้นำ�าเสียิง	หรือกัารใช้สื�อ	 เป็็นต้่น	ถ้าเทีุยิบ 

กัับดนต่รีก็ัคือกัารเลือกัโทุนเสียิงและกัารตี่ความทีุ�เหมาะสมต่่อป็ระโยิคเพลง

	 คุณสมบัติ่ทัุ�งสามข้อจะไม่เกิัดป็ระโยิชน์ถ้านักัศึึกัษาไม่สามารถ	“Initiate”	

หรือกัารริเริ�ม	สร้างสรรค์ได้	โดยิ	Initiate	นั�น	เป็็นกัารนำาเอาองค์ความร้้และทัุกัษะ

ทีุ�ได้เรียินมาวิเคราะห์	พัฒนา	เพื�อนำาไป็ส่้กัารสรรค์สร้างงาน	วิธีกัาร	หรือกิัจกัรรม

ทีุ�ก่ัอให้เกิัดป็ระโยิชน์	เป็็นสิ�งทีุ�ดีและเป็็นสิ�งทีุ�มีคุณค่าได้ต่่อไป็

	 ในระหว่างกัารเดินทุาง	 นักัศึึกัษาจะพบกัับผ้้่คนอีกัมากัมายิ	ไม่ว่าจะเป็็น

เพื�อนร่วมทุาง	 ผ้้่ให้ความช่วยิเหลือ	หรือแม้กัระทัุ�งผ้้่สร้างอุป็สรรคให้เราได้ฟั้นฝ่ึา	

และในกัารเดินทุางนั�นจะมีทัุ�งความสุข	ความเศึร้า	ความผิ่ดหวัง	ความลำาบากั	 

หรือมีกัารผิ่ดใจบ้าง	แต่่เหตุ่กัารณ์และวิธกีัารจัดกัารอุป็สรรคต่่าง	ๆ 	เหล่านี�	จะทุำาให้

เกิัดกัารเรียินร้้และกัารเสริมสร้างทัุกัษะทีุ�จำาเป็็นต่่อกัารใช้ชีวิต่ในสังคมได้ต่่อไป็	 

และขอให้จำาไว้ว่าหากัมีข้อสงสัยิหรือคำาถามใด	ๆ	ในระหว่างกัารเดินทุางนี�	 พี�	ๆ	

และคณาจารย์ิทุุกัทุ่านยิินดีทีุ�จะให้ความช่วยิเหลือแก่ันักัศึึกัษาทุุกัคนอย่ิางเต็่มทีุ�	

	 ขอให้สนุกักัับกัารเดินทุางครับ



อาจารย์ิ	ดร.ชัญพงศ์ึ	ทุองสว่าง

ผ้้่ช่วยิอธิกัารบดีฝ่ึายิวิเทุศึสัมพันธ์

สารจากผู้ช่วยอธิการบดี สารจากผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่างอาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

	 ขอต้่อนรับนักัศึึกัษาใหม่เข้าส่้สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาด้วยิความยิินดี	 

ขอให้นักัศึึกัษาตั่�งใจเรียินใฝ่ึหาความร้้ด้วยิความเพียิรพยิายิาม	ขยัินซ้ึ่อมดนต่รี 

อย่ิางมีป็ระสิทุธิภาพ	ร่วมทุำากิัจกัรรมเพื�อสร้างเสริมป็ระสบกัารณ์ในหลากัหลายิด้าน	

และนำาองค์ความร้้ด้านดนต่รีไป็ป็ระยุิกัต์่ใช้ร่วมกัับศึาสต่ร์อื�นอย่ิางสร้างสรรค์	 

ขอให้นักัศึึกัษาแต่่ละคนคน้พบเสน้ทุางของต่นเองและมคีวามสขุในกัารเรยีินในสิ�งทีุ�

ต่นเองรักั	คร้ยิินดีเสมอทีุ�จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักัศึึกัษาพัฒนาต่่อยิอด	 

เพื�อให้นักัศึึกัษาป็ระสบความสำาเร็จและเป็็นอนาคต่ทีุ�สำาคัญของชาติ่ต่่อไป็

	 สุดทุ้ายินี�คร้ขอฝึากัคำารับสั�งทีุ�	สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์ได้ทุรงป็ระทุานให้กัับคร้กั่อนทีุ�จะไป็ศึึกัษาต่่อ 

ทุางด้านดนต่รีในต่่างป็ระเทุศึว่า	“เมื�อเราได้เล่าเรียินศึึกัษาหาความร้้มาแล้วก็ัอยิากั

ให้นำาความร้้นั�นกัลับมาช่วยิพัฒนาวงกัารดนต่รีคลาสสิกัในป็ระเทุศึไทุยิต่่อไป็”



 

อาจารย์ิ	ดร.ศุึภพร	สุวรรณภักัดี

ผ้้่ช่วยิอธิกัารบดีฝ่ึายิกิัจกัารนักัศึึกัษา
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ฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดีอาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี

แสดงความยิินดี

เป็็นน้องพี�สถาบันฯ

ช่วยิกัันร่วมแรงสร้างสรรค์

พร้อมร่วมกัันบรรเลง

ดนต่รีมีความหมายิ

ใช่เพียิงแค่ระบายิเสียิง

พร้อมพรักัส่งสำาเนียิง

ค่้เคียิงข้างป็ระชาสังคม

ร้องเล่นทุ่วงทุำานอง

ป็ระคองความรักัศัึกัดิ�ศึรี

ทีุ�มีให้ดนต่รี

สมศัึกัดิ�ศึรีดังพระป็ณิธานฯ

ขอให้เธอมีความคิดความฝัึน

ขอให้ทุุกัคืนวันของเธอนั�นสุขใส

ขอให้เธอสุขกัายิและสุขใจ

ขอให้เธอพร้อมผ่จญไป็กัับเสียิงดนต่รี

 

เมื�อคืนวันผั่นผ่่าน

เธออย่ิาลืมม่านความรักัฝัึนนั�น

ความรักั	ดนต่รี	เป็็นของกัันและกััน

นิยิามความฝัึนเธอต้่องไม่ลืม
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ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิธรรมน้ญนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556	 210

ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิวินัยินักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556	 220

ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิเครื�องแบบ	เครื�องหมายิ	 227

	 และเครื�องแต่่งกัายิของนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับว่าด้วยิอัต่ราค่าธรรมเนียิมสำาหรับกัารศึึกัษาระดับป็ริญญาบัณฑิิต่	 231

	 และบัณฑิิต่ศึึกัษา	พ.ศึ.	2562
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ป็ระกัาศึป็ระกัาศึสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	เรื�อิงอัต่ราค่าธรรมเนียิมกัารศึึกัษา	 234

	 และธรรมเนียิมกัารลงทุะเบียินวิชาเรียินระดับป็ริญญาบัณฑิิต่และบัณฑิิต่ศึึกัษา

ข้อบังคับว่าด้วยิทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556	 237

ข้อบังคับว่าด้วยิหลักัเกัณฑ์ิกัารให้ป็ริญญา	ป็ระกัาศึนียิบัต่รชั�นต่่าง	ๆ	 241

	 อนุป็ริญญา	วุฒิบัต่ร	ป็ระกัาศึนียิบัต่ร	และเกีัยิรติ่บัต่ร	พ.ศึ.	2561

ป็ระกัาศึสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	กัำาหนดป็ริญญาในสาขา	และอักัษรย่ิอ	 244

	 สำาหรับสาขาวิชา	ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2556

ข้อบังคับว่าด้วยิกัารใช้และเงื�อนไขกัารใช้ครุยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิาฐานะ	 245

	 และครุยิป็ระจำาต่ำาแหน่ง	พ.ศึ.	2561

ป็ระกัาศึสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	เรื�องกัำาหนดลักัษณะ	ชนิด	ป็ระเภทุ	 248

	 และส่วนป็ระกัอบของครุยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิฐานะ	และครุยิป็ระจำาต่ำาแหน่ง

ป็ระกัาศึสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	เรื�อง	หลักัเกัณฑ์ิและแนวป็ฏิิบัติ่	 250

	 ในกัารให้บริกัารโสต่ทัุศึน้ป็กัรณ์ไม่เก็ับค่าธรรมเนียิม

ป็ฏิิทิุนกัารศึึกัษา	 254

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

วิธีกัารใช้งาน	Wifi	Network	ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 258

วิธีกัารใช้งาน	Calendar	ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 259

ค่้มือกัารใช้งาน	Email	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 261

ค่้มือกัารใช้งานระบบลงทุะเบียินออนไลน์ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 264
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บทที่ 6  กิจกรรมบริการวิชาการบทที่ 6  กิจกรรมบริการวิชาการ
 

กิัจกัรรมของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 271

8	ปี็	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 277

วงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 278

เยิาวชนดนต่รีบางยีิ�ขัน	 280

คณะขับร้องป็ระสานเสียิงสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 281

โครงกัารอาสาพัฒนาชุมชนส่้กัารพัฒนาวิชาชีพด้านดนต่รี		 282

โครงกัารบริกัารวิชากัารทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัเพื�อสังคม	 283

กัารป็ระชุมวิชากัารนานาชาติ่ทุางด้านดนต่รีคลาสสิกั	 284

กัารแข่งขันวงดนต่รีนานาชาติ่ชิงถ้วยิพระราชทุาน	 285

	 สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	

	 สยิามบรมราชกุัมารี

ป็ฐมนิเทุศึและเต่รียิมความพร้อมนักัศึึกัษาใหม่	 286

ศ้ึนย์ิต้่นแบบกัารศึึกัษาเรียินร้้ดนต่รีต่ลอดชีวิต่	 287

ปั็จฉิมนิเทุศึและเต่รียิมความพร้อมบัณฑิิต่ส่้กัารมีงานทุำา	 288

บทที่ 7  มารู้จักบางยี่ข้ันบทที่ 7  มารู้จักบางยี่ข้ัน

โลกักัลม	ๆ	ของบางยีิ�ขันเเละสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา		 291

หมายิเลขโทุรศัึพท์ุทีุ�สำาคัญ	 297

ช่องทุางกัารป็ระชาสัมพันธ์	 298
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รู้จักสถาบันดนตรีรู้จักสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนา

1
• พระป็ระวัต่ิสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 
เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทุร์

• จากัพระป็ณธิานส่้กัารเป็็นสถาบนัอดุมศึกึัษา
• วิสัยิทุัศึน์	ป็รัชญา	ป็ณิธาน	พันธกัิจ
• คุณค่าองค์กัร
• ต่ราสัญลักัษณ์และสีป็ระจำาสถาบัน
• คณะกัรรมกัารสภาสถาบันดนต่รี 
กััลยิาณิวัฒนา

• คณะกัรรมกัารส่งเสริมกัิจกัารสภา
สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

• ความร่วมมือทุางวิชากัาร
• สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์
• คณาจารย์ิป็ระจำาสำานกััวชิาดรุยิิางคศึาสต่ร์
• บุคลากัรป็ระจำาสำานักังานสถาบันดนต่รี
กััลยิาณิวัฒนา

• อาคารสถานทุี�
• ทุี�ต่ั�งและแผ่นทุี�สถาบนัดนต่รกีัลัยิาณวิฒันา
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พระประวัติพระประวัติ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระประสูติกาล
	 สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทุร์ป็ระส้ติ่เมื�อวันทีุ�	 6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	 2466	ณ	กัรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจกััร	เป็็นพระธิดาองค์แรกัในสมเดจ็พระมหิต่ลาธเิบศึร	อดุลยิเดชวิกัรม

Princess
Galyani Vadhana

Life
and

Duties
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พระบรมราชชนกั	และสมเด็จพระศึรีนครินทุราบรมราชชนนี	เมื�อทุราบฝ่ึาละออง

ธุลีพระบาทุ	พระบาทุสมเด็จพระมงกุัฎีเกัล้าเจ้าอย่้ิหัวจึงได้ทุรงพระกัรุณา 

โป็รดเกัล้าฯพระราชทุานพระนามว่า	 หม่อมเจ้าหญิงกััลยิาณิวัฒนา	 ต่่อมา 

พระบาทุสมเด็จพระป็กัเกัล้าเจ้าอย่้ิหัวทุรงพระกัรุณาโป็รดเกัล้าฯ	ให้ดำารงพระยิศึ

เป็็น	 พระบรมวงศึ์เธอ	 พระองค์เจ้ากััลยิาณิวัฒนา	 และในปี็	 พ.ศึ.	 2477	 

พระบาทุสมเด็จพระเจ้าอย่้ิหัวอานันทุมหิดล	 ทุรงเฉลิมพระเกีัยิรติ่เป็็น	 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	เมื�อทุรงเจริญพระชนมายุิครบ	6	รอบ

ในวันทีุ�	 6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	 2538	พระบาทุสมเด็จพระบรมชนกัาธิเบศึร	 

มหาภ้มิพลอดุลยิเดชมหาราช	บรมนาถบพิต่ร	ทุรงมีพระบรมราชโองกัารโป็รดเกัล้าฯ

สถาป็นาพระอิสริยิศัึกัดิ�ขึ�นเป็็นสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	จากักัารทีุ�พระองค์ได้ทุรงบำาเพ็ญพระกัรณียิกิัจ 

อันเป็็นคุณป็ระโยิชน์แก่ัป็ระเทุศึชาติ่อย่ิางอเนกัอนันต์่	ป็ระกัอบกัับเป็็นวาระมงคล

ทีุ�ทุรงเจริญพระชนมายุิ	72	พรรษา	ครบ	6	รอบนักัษัต่ร

ด้านการศึกษา
พ.ศึ.	2469	-	2471	ทุรงเขา้รบักัารศึกึัษาชั�นต่น้ทุี�อนบุาลพารค์สกัล้	(Park	School)	

ในช่วงทีุ�ต่ามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกั	 ซึึ่�งเสด็จไป็ทุรงศึึกัษาวิชากัารแพทุย์ิ	 

ทุี�บอสต่ันป็ระเทุศึสหรัฐอเมริกัา

พ.ศึ.	2471	-	2476	 ทุรงเข้ารับกัารศึึกัษาระดับป็ระถมศึึกัษาทุี�โรงเรียินราชินี

พ.ศึ.	2476	-	2485	ทุรงเข้ารับกัารศึึกัษาในระดับมัธยิมศึึกัษาทุี�โรงเรียินมัธยิม

สต่รี	 แห่งเมืองโลซึ่านน์	 (École	 Supérieure	 de	 Jeunes	 F	 illes	 de	 la	 Ville	 

de	Lausanne)	และโรงเรียินนานาชาต่ิป็ระจำาเมืองเจนีวา	(International	School	 

of	Geneva)	ป็ระเทุศึสวิต่เซึ่อร์แลนด์

พ.ศึ.	2485	-	2492	ทุรงสำาเร็จกัารศึึกัษาจากัมหาวิทุยิาลัยิโลซึ่านน์	 ป็ระเทุศึ

สวิต่เซึ่อร์แลนด์	 (Université	 de	 Lausanne)	 สาขาวิทุยิาศึาสต่ร์และเคมีควบค่้ 

กัับวิชา	กัารศึึกัษา	วรรณคดี	ป็รัชญาภาษา	และจิต่วิทุยิา
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พระกรณียกิจด้านอักษรศาสตร์

	 สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทุร์ทุรงมีความสามารถยิิ�งทุางด้านอักัษรศึาสต่ร์ทุั�งภาษาอังกัฤษ 

และภาษาฝึรั�งเศึส	 ครั�นเสด็จนิวัติ่ป็ระเทุศึไทุยิได้ทุรงรับคำากัราบบังคมทุ้ลเชิญ 

จากัสถาบันกัารศึึกัษาหลายิแห่งเพื�อให้บรรยิายิและเป็็นอาจารย์ิป็ระจำาสถาบันต่่าง	 ๆ 

ต่่อเนื�องกัันมาเป็็นระยิะเวลาหลายิป็ี	 พ.ศึ.	 2493	 -	 2501	 ทุรงเป็็นพระอาจารย์ิ

คณะอักัษรศึาสต่ร์จุฬาลงกัรณ์มหาวิทุยิาลัยิ	ต่่อมา	พ.ศึ.	2512	ทุรงรับเป็็นอาจารยิ์ 

ป็ระจำาทีุ�คณะศิึลป็ศึาสต่ร์	 มหาวิทุยิาลัยิธรรมศึาสต่ร์	 ทุรงสอนและทุรงงาน 

ด้านกัารบริหารในต่ำาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่่างป็ระเทุศึ	 พ.ศึ.	 2516	 

ทุรงจัดทุำาหลักัส้ต่รป็ริญญาต่รี	 สาขาภาษาและวรรณคดีฝึรั�งเศึสสำาเร็จ	 พระบาทุ

สมเด็จพระบรมชนกัาธิเบศึร	 มหาภ้มิพลอดุลยิเดชมหาราช	 บรมนาถบพิต่ร	 

ทุรงโป็รดเกัล้าฯ	 พระราชทุานต่ำาแหน่งศึาสต่ราจารย์ิพิเศึษแด่สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์หลังจากัทีุ�ทุรงเป็็นอาจารยิ์

ป็ระจำา	 ณ	 มหาวิทุยิาลัยิธรรมศึาสต่ร์ถึง	 8	 ป็ี	 จากันั�นทุรงขอเป็็นอาจารยิ์พิเศึษ

อยิ่างเดียิวเนื�องด้วยิต้่องติ่ดต่าม	 พระราชภารกิัจในสมเด็จพระศึรีนครินทุราบ 

รมราชชนนีในด้านหน่วยิแพทุย์ิ	 เคลื�อนทีุ�	 พอ.สว.	 อีกัทุั�งยิังทุรงมีพระหฤทัุยิ 

ในความเป็็นคร้ทุี�เป็ี่ยิมล้น	 ทุรงรับเป็็นอาจารย์ิพิเศึษให้กัับมหาวิทุยิาลัยิอื�น	 เช่น	
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มหาวิทุยิาลัยิเกัษต่รศึาสต่ร์	 มหาวิทุยิาลัยิเชียิงใหม่	 มหาวิทุยิาลัยิสงขลานครินทุร์

วิทุยิาเขต่ปั็ต่ต่านี	 ด้วยิป็ระสบกัารณ์และพระป็รีชาชาญในกัารสอนภาษาฝึรั�งเศึส

เป็็นเวลายิาวนาน	 ทุรงได้รับกัารถวายิพระเกีัยิรติ่จากัรัฐบาลฝึรั�งเศึส	 ทุ้ลเกัล้าฯ

ถวายิอิสริยิาภรณ์ชั�นส้งสุดด้านศึิลป็ะและอักัษรศึาสต่ร์เมื�อป็ี	 พ.ศึ.	 2522	 

และอสิรยิิาภรณล์าเลจิยิงดอนเนอรช์ั�นกัรองดอ์อฟ้ฟ้สิซิึ่เยิร	์(La	Légion	d’Honneur	

Grand	 Officier)	 ในป็ี	 พ.ศึ.	 2550	 ทุรงสนพระทุัยิ	 กัารศึึกัษาของเยิาวชนโดยิ 

ทุรงอุป็ถัมภ์โครงกัาร	“	 โอลิมป็ิกัวิชากัาร	“	 เพื�อพัฒนาด้านวิชากัารวิทุยิาศึาสต่ร์

ในป็ระเทุศึให้ไป็ส้่ระดับนานาชาต่ิ	 ทุรงมี	 พระอัจฉริยิภาพในด้านวิชากัารต่่าง	 ๆ	 

ดังทีุ�เห็นในพระนิพนธ์ทุี�แสดงให้เห็นวิธีกัารทุรงงาน	 ทุี�มีความคิดสร้างสรรค์ 

ทุางศิึลป็ะ	และความเป็็นระบบแบบแผ่นอย่ิางนกััวทิุยิาศึาสต่ร์	พระนพินธ์ในสมเดจ็

พระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 จำานวน	 

26	 เรื�อง	 ล้วนมีคุณค่าทุางวรรณศิึลป์็	 เพราะเป็็นพระนิพนธ์ทุี�ใช้ภาษาไทุยิ 

และภาษาต่่างป็ระเทุศึอยิ่างถ้กัแบบแผ่น	 สื�อความหมายิได้กัระชับ	 อีกัทัุ�งยิังเป็็น

เอกัสารทีุ�สามารถใช้อ้างอิง	 และป็ระกัอบกัารศึึกัษาค้นคว้าวิชากัารด้านต่่าง	 ๆ	 

ได้อยิ่างดียิิ�งเช่นเวลาเป็็น	 ของมีค่า	 แม่เล่าให้ฟ้ัง	 จุฬาลงกัรณ์ราชสันต่ติ่วงศึ์	 

และมหามกัุฏิราชสันต่ต่ิวงศึ์	ฯลฯ
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 พระกรณียกิจด้านดนตรี

	 เมื�อ	 พ.ศึ.	 2543	 ทุรงมีพระเมต่ต่าพระราชทุานทุรัพย์ิส่วนพระองค์ให้เป็็น 

กัองทุุนสำาหรับนักัดนต่รีคลาสสิกัมีชื�อว่า	 “กัองทุุนส่งเสริมกัารศึึกัษาดนต่รีของเยิาวชน”	 

ต่่อมากัองทุุนเป็ลี�ยินชื�อเป็็น	 “ทุุนส่งเสริมดนต่รีคลาสสิกัในพระอุป็ถัมภ์ของ 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนากัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์”	 

เมื�อ	พ.ศึ.2547	เพื�อขยิายิขอบเขต่สนับสนุนให้กัว้างขวางขึ�นรวมถึงส่งเสริมกิัจกัรรม

ดนต่รีคลาสสิกัให้แพร่หลายิในป็ระเทุศึไทุยิ	 และส่งเสริมศิึลปิ็นทีุ�มีความสามารถ 

ให้ได้รับโอกัาสในกัารพัฒนาความสามารถในระดับนานาชาติ่	 เช่น	 กัารร่วมแข่งขัน 

กัารแสดงดนต่รี	 กัารเข้าค่ายิอบรมระยิะสั�น	 ต่ลอดจนไป็ศึึกัษาต่่อต่่างป็ระเทุศึ 

อย่ิางจริงจัง	 ทุรงให้กัารสนับสนุนวงดุริยิางค์ซึ่มิโฟ้นีกัรุงเทุพ	 วงซิึ่มโฟ้นีออร์เคสต่รา

แห่งจุฬาลงกัรณ์มหาวิทุยิาลัยิ	 และทุรงรับวงดุริยิางค์เยิาวชนไทุยิไว้ในพระอุป็ถัมภ์

ด้วยิพระอนุเคราะห์และความสนพระทัุยิอย่ิางต่่อเนื�องในดนต่รีคลาสสิกั	 จึงได้รับ 

กัารสนับสนุนจากัภาครัฐ	 และเอกัชน	 ดังเห็นได้จากัทีุ�สถาบันอุดมศึึกัษาหลายิแห่ง

ได้จัดตั่�งคณะศิึลป็กัรรมศึาสต่ร์และดุริยิางคศึาสต่ร์เพื�อสร้างบุคลากัรทุางดนต่รี 

เพิ�มมากัขึ�น

	 จากัพระป็ณธิานและพระวิสยัิทัุศึน์ทีุ�กัว้างไกัลทีุ�ทุรงเลง็เห็นว่าระบบกัารเรยีิน

กัารสอนในลักัษณะของสถาบันเฉพาะทุางด้านดนต่รี	 (Conservatory)	จากัหลายิ 

ป็ระเทุศึในยิุโรป็	 อเมริกัาและเอเชียิ	 จึงจะสามารถผ่ลิต่นักัดนต่รีทุี�มีทุักัษะ 

และความสามารถระดบัสากัลได	้เมื�อมกีัารจดัต่ั�งสถาบนัดนต่รนีี�ขึ�น	ไดพ้ระราชทุาน
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ชื�อสถาบันดนต่รีแห่งนี�ว่า	 “สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา”	 โดยิสมเด็จพระกันิษฐา

ธิราชเจ้า	 กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	 ทุรงเป็็น	 ทีุ�ป็รึกัษากิัต่ติ่มศัึกัดิ� 

ของโครงกัารจัดต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 วัต่ถุป็ระสงค์ของกัารจัดต่ั�ง

สถาบันดนต่รีฯ	เพื�อเทุิดพระเกัียิรต่ิสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 อีกัทุั�งพัฒนาให้เป็็นสถาบันดนต่รีต่้นแบบ 

ในกัารพัฒนาอัจฉริยิภาพของเยิาวชนดนต่รี	 ไป็ส้่ระดับชาติ่	 และนานาชาติ่	 

และสิ�งสำาคัญคือเป็็นเวทุีและแหล่งแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ระหว่างชุมชน	 สถาบันดนต่รี

คลาสสิกัระดับชาต่ิและนานาชาต่ิ	ในกัารสร้างเครือข่ายิความร่วมมือระหว่างกััน

		 สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครนิทุรท์ุรงป็ระชวรและต้่องเสดจ็ป็ระทัุบรกััษาพระองค์	ณ	โรงพยิาบาลศิึรริาช 

ต่ั�งแต่่วันทุี�	 15	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2550	พระองค์ยิังทุรงต่ิดต่ามข่าวคราวกัารแสดง

ของศิึลปิ็นและนักัดนต่รีทีุ�ทุรงร้้จักั	 และในปี็นั�นเป็็นปี็ทุี�ทุรงเจริญพระชนมายุิ 

ครบ	84			พรรษา	พระอากัารป็ระชวรได้ทุรุดลงต่ามลำาดับและได้สิ�นพระชนม์เมื�อ

เวลา	02.55	น.	วันทุี�	2	มกัราคม	พ.ศึ.	2551	รวมพระชันษา	85	ป็ี

อ้างอิง :	ไขศึรี	ศึรีอรุณ,	ศึ.	เกัียิรต่ิคุณ	คุณหญิง	(บรรณาธิกัาร)	2551.	ป็ระกัาศึชาต่ิอารยิะยิำ�า,	โลกัล้วนสรรเสริญ	

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์กัับพระกัรณียิกัิจด้านศึิลป็วัฒนธรรม.	

กัระทุรวงวฒันธรรมจัดพมิพ	์รุง่ศึลิป็ก์ัารพมิพจ์ากัดั	พมิพร์วีวัฒนวรางกัร้	2551.	กัลัยิาณวัิฒนาคารวาลยัิ:	ราชป็ระเพณี

ส่งเสด็จส้่สวรรคาลัยิ	กัรุงเทุพฯ:	คณะกัรรมกัารวัฒนธรรมแห่งชาต่ิ
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จากพระปณิธานสูการเป็นสถาบันอุดมศึกษา จากพระปณิธานสูการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาเกิัดจากัความร่วมมือร่วมใจ 

ของคณะดุริยิางคศึาสต่ร์	มหาวิทุยิาลัยิศึิลป็ากัร	และกัระทุรวง

วัฒนธรรม	ทีุ�ร่วมกัันจัดทุำาโครงกัารจัดตั่�ง	สถาบันดนต่รีในร้ป็แบบ

ของสถาบันเฉพาะทุางด้านดนต่รี	(Conservatory)	เพื�อเฉลิมพระเกีัยิรติ่

ในมงคลวโรกัาสทีุ�สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 

กัรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทุรท์ุรงเจรญิพระชนมายิ	ุ84	พรรษา

ในวันทุี�	6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2550	ด้วยิสำานึกัในพระกัรุณาธิคุณ

ทุี�ทุรงบำาเพ็ญพระกัรณียิกัิจน้อยิใหญ่เพื�อชาวไทุยิต่ลอดมารวมทุั�ง 

สนองพระป็ณิธานทีุ�จะพัฒนาดนต่รีคลาสสิกัในป็ระเทุศึไทุยิ	 

ใหก้้ัาวหนา้ทัุดเทีุยิมกัับนานาชาติ่	ครั�นเมื�อศึาสต่ราจารย์ิเกีัยิรติ่คุณ

คุณหญิงไขศึรี	ศึรีอรุณ	ดำารงต่ำาแหน่งรัฐมนต่รี	 ว่ากัารกัระทุรวง

วัฒนธรรมในเวลานั�น	 กัราบทุ้ลโครงกัารจัดตั่�งสถาบันอุดมศึึกัษา	 

ด้านดนต่รีให้ทุรงทุราบ	สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา 

กัรมหลวงนราธิวาส	ราชนครนิทุร	์กัไ็ด้มพีระกัรณุาธิคณุ	พระราชทุาน 

ชื�อสถาบันว่า	“สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา”

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

ชุดพลเอกัสุรยุิทุธ์	 จุลานนท์ุ	 ได้ให้ความเห็นชอบโครงกัารจัดต่ั�ง

สถาบัน	 ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 เป็็นโครงกัารเฉลิมพระเกีัยิรต่ิ	 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนากัรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทุร์	ในวโรกัาสทุรงเจริญ	พระชนมายิุ	7	รอบ	เมื�อวันทุี�	

6	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2550

	 วันทุี�	11	กัรกัฎีาคม	พ.ศึ.	2550	กัารป็ระชุมครั�งทุี�	4/2550	

สภามหาวิทุยิาลยัิศิึลป็ากัร	ได้เหน็ชอบโครงกัารจดัตั่�งสถาบนัดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนาเป็็นหน่วยิงานในกัำากัับของมหาวิทุยิาลัยิศิึลป็ากัร	

ต่ามทุี�สำานกัังบป็ระมาณไดเ้สนอแนะเพื�อให้สามารถต่ั�งงบป็ระมาณ

แผ่่นดินดำาเนินกัาร	ในกัารจัดต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้
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	 วันทุี�	21	กัันยิายิน	พ.ศึ.	2550	กัระทุรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความ

อนเุคราะหก์ัระทุรวงอุต่สาหกัรรม	ขอใช้พื�นทีุ�	14	ไร่	บริเวณโรงงานสุรา	บางยีิ�ขันเดิม

เชิงสะพานพระราม	8	ฝึั่งธนบุรี	เพื�อใช้เป็็นพื�นทุี�จัดต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา 

โดยิสมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	สยิามบรมราชกุัมารี 

องค์ทุี�ป็รึกัษากัิต่ต่ิมศึักัดิ�ของโครงกัารจัดต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ได้เสด็จ

พระราชดำาเนิน	เมื�อวันทุี�	17	พฤศึจกิัายิน	พ.ศึ.	2550	ทุอดพระเนต่รสถานทีุ�อาคาร

โรงล้างขวด	(ซึ่ึ�งต่่อมา	คณะกัรรมกัารพิเศึษป็ระสานงานโครงกัารในพระราชดำาริ	 

(กัป็ร.)	ได้บ้รณะและใช้เป็็นสำานักังานคณะกัรรมกัารพิเศึษป็ระสานงานโครงกัาร

ในพระราชดำาริและม้ลนิธิชัยิพัฒนา)	อาคารอำานวยิกัารโรงงานบางยีิ�ขัน	 (เดิม)	 

และอาคารอนุรักัษ์	ซึึ่�งอย่้ิในความด้แลของกัรมศึิลป็ากัร

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

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	และอนุมัติ่งบป็ระมาณจำานวน	22,535,750	บาทุ	 

สำาหรับกัารดำาเนินกัารเบื�องต้่นของโครงกัารฯ

	 วันทีุ�	23	มกัราคม	พ.ศึ.	2551	มหาวิทุยิาลัยิศิึลป็ากัรแต่่งตั่�งคณะทุำางาน	 

ด้านออกัแบบก่ัอสร้างและสถาปั็ต่ยิกัรรมของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	และแต่่งตั่�ง

คณะทุำางานด้านกัารจัดหลักัส้ต่รกัารเรียินกัารสอนของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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	 วันทุี�	 11	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2551	สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จ	

พระเทุพรตั่นราชสดุาฯ	สยิามบรมราชกัมุาร	ีมพีระราชกัระแสใหข้อใช้พื�นทุี�บรเิวณ

โรงงานสุราบางยิี�ขัน	เพื�อใช้เป็็นสถานทุี�ต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

	 วันทุี�	 10	กัรกัฎีาคม	พ.ศึ.	2552	กัรมธนารักัษ์	กัระทุรวงกัารคลังต่อบ

อนุญาต่ให้	มหาวิทุยิาลยัิศึิลป็ากัรใช้อาคารราชพัสดุของกัรมส่งเสริมอุต่สาหกัรรม

เพื�อป็รบัป็รงุเป็็นอาคาร	อำานวยิกัาร	ไดร้บังบป็ระมาณในปี็	พ.ศึ.	2552	เพื�อป็รบัป็รงุ

เป็็นเงิน	20	ล้านบาทุ	และได้รับ	งบป็ระมาณ	พ.ศึ.	2553	จำานวน	10	ล้านบาทุ

	 วันทุี�	 11	กัันยิายิน	พ.ศึ.	2552	กัรมส่งเสริมอุต่สาหกัรรม	กัระทุรวง

อุต่สาหกัรรม	อนุญาต่	ให้สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาใช้พื�นทุี�ว่าง	1,730	ต่าราง

เมต่ร	ในบริเวณ	โรงงานบางยิี�ขัน	(เดิม)	เป็็นทุี�สร้างอาคารเรียินของสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	ซึ่ึ�งได้รับงบป็ระมาณแผ่่นดินป็ี	พ.ศึ.	2554	ถึงป็ี	พ.ศึ.	2557	 

ในกัารกั่อสร้าง	 เป็็นเงิน	127,599,000	บาทุ	โดยิบริษัทุสถาป็นิกั	A	49	จำากััด	 

ภายิใต้่คำาแนะนำาของศึาสต่ราจารย์ินิธิ	สถาป็ติ่านนท์ุ	ซึ่ึ�งเป็น็ผ่้อ้อกัแบบ	เริ�มกัอ่สร้าง

ในป็	ีพ.ศึ.	2554	อาคารดงักัลา่วเป็น็	อาคาร	4	ชั�น	พื�นทุี�ใชส้อยิ	4,180	ต่ารางเมต่ร
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	 วันทีุ�	9	 กัันยิายิน	พ.ศึ.	2554	สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จ	

พระเทุพรตั่นราชสดุาฯ	สยิามบรมราชกุัมาร	ีเสด็จทุรงเปิ็ดอาคารอำานวยิกัารสถาบัน

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พร้อมกัับอาคารของม้ลนิธิชัยิพัฒนา	และอาคารของสำานักังาน

คณะกัรรมกัารพิเศึษป็ระสานงานโครงกัารในพระราชดำาริ	 (กัป็ร.)	และ	ทุรงเจิม

ศึิลาฤกัษ์	อาคารเรียินของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	อาคารอำานวยิกัารนี�มีพื�นทุี�

ใชส้อยิ	1,674	ต่ารางเมต่ร	ชั�นลา่งเป็็นหอป็ระชมุ	ชั�นทุี�สอง	เป็น็สำานกัังานสถาบนัฯ

	 ในกัารเสด็จพระราชดำาเนินเปิ็ดอาคารอำานวยิกัารสถาบันดนต่รีกััลยิาณิ

วัฒนา	เมื�อวันทีุ�	9	กัันยิายิน	พ.ศึ.	2554	สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จ 

พระเทุพ	รัต่นราชสุดาฯ	สยิามบรมราชกุัมารี	ได้รับสั�งกัับ	ดร.	โสมสุดา	ลียิะวณิช

อธิบดีกัรมศิึลป็ากัรซึึ่�งไป็ร่วมรับเสด็จฯ	ในงานดังกัล่าวว่า	 ให้กัรมศิึลป็ากัรบ้รณะ

อาคารอนรุกััษที์ุ�ต่ั�งอยิ้ข่า้งอาคารอำานวยิกัารแลว้มอบใหส้ถาบนัดนต่รกัีัลยิาณวิฒันา

เพื�อใช้ป็ระโยิชน์

	 กัรมศิึลป็ากัรได้สนองพระราชดำาริโดยิได้ตั่�งงบป็ระมาณ	36	ล้านบาทุ	 

ในปี็	พ.ศึ.	2555	และ	ปี็	พ.ศึ.	2556	เพื�อบ้รณะ	คาดว่ากัารดำาเนินงาน	จะแล้วเสร็จ

ในป็ี	พ.ศึ.	2557	อาคารอำานวยิกัารสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ได้รับผ่ลกัระทุบ

จากัสถานกัารณ์อุทุกัภัยิใน	เดือนตุ่ลาคม	พ.ศึ.	2554	สำานักังบป็ระมาณได้จัดสรร

งบกัลางเพื�อช่วยิเหลือฟ้ื้นฟ้้เยิียิวยิาผ่้้ป็ระสบอุทุกัภัยิเป็็นจำานวน	2,357,600	บาทุ	

กัารซึ่่อมแซึ่มแล้วเสร็จเมื�อวันทุี�	22	เมษายิน	พ.ศึ.	2555
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	 วันทุี�	7	ตุ่ลาคม	พ.ศึ.	2554	พระคร้ศึิริธรรมานุรักัษ์เจ้าอาวาสวัดพระยิา

ศึิริไอยิสวรรค์	ป็ระกัอบพิธีวางศิึลาฤกัษ์อาคารเรียินสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

โดยิป็ระดิษฐานแผ่่นศึิลาฤกัษ์ทุี�	สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จพระเทุพ

รัต่นราชสุดาฯ	สยิามบรมราชกัุมารี	ได้ทุรงเจิมพระราชทุานแล้ว

	 วันทีุ�	 15	 มีนาคม	 พ.ศึ.	 2555	 สภาผ่้้แทุนราษฎีรลงมติ่เห็นชอบ 

พระราชบัญญัติ่สถาบัน	ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	วันทุี�	 9	 เมษายิน	 

พ.ศึ.	2555	นางสาว	ยิิ�งลักัษณ์	ชินวัต่ร	นายิกัรัฐมนต่รีได้นำาพระราชบัญญัต่ิ 

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	ขึ�นทุ้ลเกัล้าฯ	ถวายิพระบาทุสมเด็จ

พระบรมชนกัาธิเบศึร	มหาภ้มิพลอดุลยิเดชมหาราช	บรมนาถบพิต่ร

	 วันทีุ�	25	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2555	พระบาทุสมเด็จพระบรมชนกัาธิเบศึร 

มหาภ้มิพลอดุลยิเดชมหาราช	บรมนาถบพิต่ร	 ทุรงพระกัรุณาโป็รดเกัล้าฯ	 

ลงพระป็รมาภิไธยิในพระราชบัญญัติ่สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	 

อันมีผ่ล	บังคับใช้ต่ั�งแต่่วันทุี�	26	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2555

	 วันทุี�	 26	กัรกัฎีาคม	พ.ศึ.	2555	 ผ้่้บริหารและบุคลากัรสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนาได้ยิ้ายิทุี�ทุำางานจากัต่ึกัอธิกัารบดีมหาวิทุยิาลัยิศึิลป็ากัร	ต่ลิ�งชัน	 

มาป็ฏิิบัต่ิงานทุี�อาคารอำานวยิกัารของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 เลขทุี�	 2010	 

อรุณอมรินทุร์	36	แขวงบางยิี�ขัน	เขต่บางพลัด	กัรุงเทุพฯ	10700
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วิสัยทัศน์

เป็็นสถาบันดนต่รีชั�นนำาระดับนานาชาติ่

To	be	a	Leading	International	Conservatory	of	Music

ปรัชญา

ดนต่รีแห่งชีวิต่	ดนต่รีแห่งแผ่่นดิน

Music	of	Life,	Music	of	Land

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre

ปณิธาน

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	จัดตั่�งขึ�นโดยิมีเจต่นารมณ์ทีุ�จะเทิุดพระเกีัยิรติ่

และสืบสานพระป็ณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา 

กัรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทุร์	ในกัารทีุ�จะพัฒนาบุคลากัรทีุ�มีความสามารถพเิศึษ

ทุางดนต่รีคลาสสิกัให้มีมาต่รฐานในระดับสากัล	รวมทัุ�งส่งเสริมความร้้ความเข้าใจ

อันดีเกีั�ยิวกัับดนต่รีคลาสสิกัส่้สาธารณชน	เป็็นหลักัสำาคัญ	ในกัารเผ่ยิแพร่ความร้้

และป็ระสบกัารณ์ด้านดนต่รีคลาสสิกัให้กัับสังคมไทุยิ

พันธกิจ

1.	 เป็็นสถาบันดนต่รีทีุ�สร้าง	และพัฒนาบุคลากัรทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัทีุ�มี

ศัึกัยิภาพส้งมีความคิดสร้างสรรค์	และมีความสามารถในกัารป็ระยุิกัต์่ใช้ 

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีให้เป็็นป็ระโยิชน์เหมาะสมกัับบริบทุของสังคม

2.	 เป็็นศ้ึนยิ์กัลางในกัารเผ่ยิแพร่องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีและศึาสต่ร์อื�น	ๆ	 

ทีุ�เกีั�ยิวข้องให้กัับสังคม

3.	 เป็็นศ้ึนยิ์รวมในกัารศึึกัษาค้นคว้าวิจัยิ	บ้รณากัาร	และแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ 

ทุางด้านดนต่รีระหว่างบุคคล	ชุมชน	และสถาบันกัารศึึกัษาต่่าง	ๆ 	ทัุ�งในป็ระเทุศึ

และต่่างป็ระเทุศึ
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คุณค่าองค์กรคุณค่าองค์กร

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 เก่ง ดี มีคุณค่า

Passionate 
รักัในดนต่รี	รักัในกัารสร้างสรรค์	และแสวงหา 

ความร้้ทุางด้านดนต่รีรอบด้าน

Grace 
มีความสง่างาม	และมีศึักัดิ�ศึรีในต่น

Visionary 
มีวิสัยิทุัศึน์	และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

มีมุมมองทุางด้านดนต่รีลึกัซึ่ึ�ง	กัว้างไกัล

Integrated 
ป็ระสานความแต่กัต่่าง	สามารถป็ระยิุกัต่์ใช้ 

ความร้้ทุางด้านดนต่รีได้อยิ่างเหมาะสม 

กัับความเป็ลี�ยินแป็ลงของสังคมและยิุคสมัยิ 

สามารถเข้าถึงผ่้้คนได้ทุุกัระดับชั�น

Modesty 
อ่อนน้อมถ่อมต่น	มีคุณธรรมและจริยิธรรม 

และสามารถทุี�จะป็ระยิุกัต่์ใช้ความร้้ทุางด้าน 

ดนต่รีเพื�อผ่้้อื�นได้
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ตราสัญลักษณ์และสีประจำาสถาบันตราสัญลักษณ์และสีประจำาสถาบัน

 
ลักษณะข้องตราสัญลักษณ์

	 เป็็นร้ป็ทุรงลายิใบเทุศึ	ภายิในป็ระกัอบด้วยิ	ตั่วอักัษรย่ิอ	“สกัว”	ป็ระกัอบ

กัับกุัญแจซึ่อลอย่้ิภายิใน	ด้านล่างเป็็นตั่วอักัษรชื�อภาษาไทุยิ	และภาษาอังกัฤษ

องค์ประกอบข้องตราสัญลักษณ์
	 ต่ราสัญลักัษณ์สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาป็ระกัอบด้วยิ	 ตั่วอักัษรย่ิอ	 

“สกัว”	ป็ระกัอบกัับสัญลักัษณ์ทุางด้านดนต่รี	คือ	กุัญแจซึ่อลกุัญแจป็ระจำาหลักั	G	

อย่้ิภายิในร้ป็ทุรงลายิใบเทุศึอันเป็็นหนึ�งในแม่ลายิกัระหนกัของศิึลป็ะไทุยิ	ด้านล่าง

เป็็นตั่วอักัษรชื�อภาษาไทุยิ	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 และภาษาอังกัฤษ	

PRINCESS	GALYANI	VADHANA	INSTITUTE	OF	MUSIC

ข้นาด
	 ไม่จำากััดขนาด	แล้วแต่่วัต่ถุป็ระสงค์ในกัารใช้

สี
	 ตั่วอักัษรย่ิอ	 “สกัว”	ป็ระกัอบกัับสัญลักัษณ์กุัญแจซึ่อลสีขาว	อย่้ิภายิใน 

ร้ป็ทุรงลายิใบเทุศึสีฟ้้า	 ทีุ�หมายิถึงสีป็ระจำาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากััลยิาณวัิฒนา	กัรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทุร์	มีชื�อภาษาไทุยิ	สถาบนัดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	และภาษาอังกัฤษ	PRINCESS	GALYANI	VADHANA	INSTITUTE	

OF	MUSIC	เป็็นสีทุอง	ทีุ�หมายิถึง	ความร้้สึกัส้งค่า	สร้างสรรค์	ความเจริญรุ่งเรือง	

คลาสสิกั	ความหมายิต่ราสัญลักัษณ์นี�สื�อความหมายิโดยิรวมถึง	สถาบันดนต่รี 

อันเกิัดจากัพระดำาริของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวง 

นราธิวาส	ราชนครินทุร์	 เพื�อกัารพัฒนาศัึกัยิภาพ	และทุักัษะด้านดนต่รีคลาสสิกั 

ในป็ระเทุศึไทุยิ	 สีป็ระจำาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 คือ	 สีฟ้้าเทุอควอยิซ์ึ่	

(Turquoise	Blue)

ออกัแบบโดยิ	รองศึาสต่ราจารย์ิ	อาวิน	อินทุรังษี	คณะมัณฑิณศิึลป์็	มหาวิทุยิาลัยิศิึลป็ากัร
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ดร.วราภรณ์์ สีีหนาท
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

คณะกรรมการสภาคณะกรรมการสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสีตราจารย์์คุลิินิกเกีย์รติคุุณ์ 
นาย์แพทย์์ปิิย์ะสีกลิ สีกลิสัีตย์าทร

นาย์กสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา

อาจารย์์ ดร.ชาคุร วิภ้ษณ์วนิช
อุปินาย์กสีภาสีถาบััน

นาย์วีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการสีภาสีถาบัันผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ผู้้้ช่วย์ศาสีตรจารย์์ช้วิทย์์ ยุ์ระย์ง
กรรมการสีภาสีถาบัันผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ดร.สุีภัทร จำาปิาทอง
กรรมการสีภาสีถาบัันผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ศาสีตราจารย์์ ดร.ณ์รงค์ุฤทธิิ์� ธิ์รรมบุัตร
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

อาจารย์์ ดร.จิรเดช เสีตะพันธุิ์
รองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์การศึกษา
กรรมการแลิะเลิขานุการ 

สีภาสีถาบััน

อาจารย์์ ดร.อภิชัย์ จันทนขจรฟุุ้�ง
ผู้้้แทนคุณ์าจารย์์ปิระจำา,
กรรมการสีภาสีถาบััน

นาย์นพดลิ บุัญเดช
ปิระธิ์านสีภาพนักงานสีถาบััน

กรรมการสีภาสีถาบััน 
จากผู้้้ดำารงตำาแหน่งปิระธิ์าน 

สีภาพนักงานสีถาบััน

อาจารย์์ดำาริห์ บัรรณ์วิทย์กิจ
รองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์บัริหาร
กรรมการสีภาสีถาบััน 

จากผู้้้ดำารงตำาแหน่งรองอธิิ์การบัดี

อาจารย์์ ดร.คุมสัีน ดิลิกคุุณ์านันท์
คุณ์บัดีสีำานักวิชาดุริย์างคุศาสีตร์

กรรมการสีภาสีถาบััน 
จากผู้้้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสีำานักวิชา

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน,
ผู้้้ช่วย์เลิขานุการสีภาสีถาบััน

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ

ผู้้้ช่วย์เลิขานุการสีภาสีถาบััน

นาย์พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒินาก้ลิ
กรรมการสีภาผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

รองศาสีตราจารย์์ 
คุุณ์หญิงวงจันทร์ พินัย์นิติศาสีตร์

อธิิ์การบัดีสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา
กรรมการสีภาสีถาบััน

คุุณ์หญิงวรรณ์า สิีริวัฒินภักดี
ที�ปิรึกษาสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา

รองศาสีตราจารย์์นราพร จันทร์โอชา
ที�ปิรึกษาสีภาสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสีตราจารย์์นราพร จันทร์โอชา
ปิระธิ์านกรรมการ

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน,

ผู้้้ช่วย์เลิขานุการ

รองศาสีตราจารย์์ คุุณ์หญิงวงจันทร์ พินัย์นิติศาสีตร์
อธิิ์การบัดีสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา,

รองปิระธิ์านกรรมการ

ดร.ชิงชัย์ หาญเจนลัิกษณ์์
กรรมการผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

ดร.ชัย์ย์งค์ุ สัีจจิพานนท์
กรรมการผู้้้ทรงคุุณ์วุฒิิ

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ
ผู้้้ช่วย์เลิขานุการ

อาจารย์์ดำาริห์ บัรรณ์วิทย์กิจ
รองอธิิ์การบัดีฝ่่าย์บัริหาร
กรรมการแลิะเลิขานุการ
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	 วิสัยิทัุศึน์ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

ทีุ�พร้อมจะเป็็นผ้้่นำาสถาบันดนต่รีในระดับ

นานาชาติ่	 สถาบันมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ 

กัับสถาบันอุดมศึึกัษาทัุ�งในและต่่างป็ระเทุศึ	 

เพื�อให้เกิัดกัารแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้	และแบ่งปั็น

ความร้้ทุางวิชากัาร	และองค์ความร้้ในด้านดนต่รี

หลากัหลายิมิ ติ่ 	 ทัุ� ง นี� เ พื� อ เ ป็็นป็ระโยิชน์ 

ในกัารแลกัเป็ลี�ยินนักัศึึกัษา	คณาจารยิ์	รวมถึง

เป็็นแนวทุางให้กัับนักัศึึกัษาในกัารศึึกัษาต่่อ 

ระดับบัณฑิิต่ศึึกัษาในอนาคต่	 ปั็จจุบันสถาบัน 

ได้ลงนามความร่วมมือกัับสถาบันอุดมศึึกัษา 

ชั�นนำาทัุ�งในและต่่างป็ระเทุศึ	อาทิุ	CEFEDEM	

Rhône-Alpes,	 Lyon,	 สาธารณรัฐฝึรั�งเศึส/	

Musikhochschule	Lübeck,	สหพนัธรัฐเยิอรมน/ี	

มห า วิ ทุยิ า ลั ยิ ศิึ ลป็ ากั ร / 	 มห า วิ ทุยิ า ลั ยิ 

ธรรมศึาสต่ร์/	สถาบันเทุคโนโลยีิพระจอมเกัล้า

เจ้าคุณทุหารลาดกัระบัง/	 Seoul	 National	

University,	สาธารณรัฐเกัาหลีใต้่/	Yong	Siew	

Toh	 Conservatory	 of	Music,	 National	

University,	 สาธารณรัฐสิงคโป็ร์/	 Nanjing	

University	of	Arts	and	Princess,	สาธารณรัฐ

ป็ระชาชนจีน/	 Liszt	Academy	สาธารณรัฐ

ฮัังกัารี/	 Brandenburgische	 Technische	

Universität	สหพันธรัฐเยิอรมนี/	และวงดนต่รี

ร่วมสมัยิชั�นนำาของสหภาพยิุโรป็	 Ensemble	

Musikfabrik,	สหพันธรัฐเยิอรมนี

ความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือทางวิชาการ
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สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาเปิ็ดหลักัส้ต่รกัารเรียินกัารสอนสำานักัวิชาแรกั

คือ	 สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์	 เพื�อสร้างความแข็งแรงและพัฒนาศึักัยิภาพให้กัับ

นกััศึึกัษาดนต่รขีองสถาบนัในด้านกัารเรยีินกัารสอนในรายิวิชาต่่าง	ๆ 	ทุางดา้นดนต่รี

ทุี�เข้มข้นทัุ�งวิชาทัุกัษะ	 และวิชาดนต่รีแบบบ้รณากัาร	 นอกัจากันี�สำานักัวิชายัิงให้ 

ความสำาคัญ	 กัับกัารให้บริกัารทุางวิชากัารแก่ัชุมชน	 สังคม	 พร้อมทุั�งสนับสนุน	 

ในกัารทุำานุบำารุงศิึลป็วัฒนธรรม	 สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์เปิ็ด	 สอนในหลักัส้ต่ร 

ดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่	 ชื�อป็ริญญาภาษาไทุยิ	 ดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่	 (ดศึ.บ.)	 

ชื�อป็ริญญาภาษาอังกัฤษ	 Bachelor	 of	 Music,	 B.M.	 (Music)	 และหลักัส้ต่ร 

ดุริยิางคศึาสต่รมหาบัณฑิิต่	 ชื�อป็ริญญาภาษาไทุยิดุริยิางคศึาสต่รมหาบัณฑิิต่	 

(ดศึ.ม.)	ชื�อป็ริญญาภาษาอังกัฤษ	Master	of	Music	(M.M.)	ป็ัจจุบัน	อาจารยิ์	 

ดร.	คมสัน	ดิลกัคุณานันทุ์	ดำารงต่ำาแหน่งคณบดี	สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์

ปรัชญา

	 มุ่งผ่ลิต่บัณฑิิต่ทุี�มีความเป็็นเลิศึและมีความเข้าใจในศิึลป็ะ	 กัารดนต่รี 

อยิ่างลึกัซึ่ึ�ง	มีความต่ระหนักัถึงความสำาคัญของกัารศึึกัษาดนต่รีทุั�งในฐานะศึาสต่ร์

และศึิลป็์	 มีศึักัยิภาพในกัารพัฒนาต่นเองอยิ่างต่่อเนื�อง	 และสามารถบ้รณากัาร

องค์ความร้้เพื�อสร้างสรรค์งานทุางดนต่รี	 งานค้นคว้าวิจัยิทุางด้านดนต่รีทีุ�มีคุณค่า	 

มีความรับผิ่ดชอบต่่อสังคม	 รวมทัุ�งมีความสามารถในกัารป็ระยุิกัต่์ใช้ดนต่รี 

ในกัารสร้างสรรค์ชุมชน	สังคม	และป็ระเทุศึชาต่ิ
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คณาจารย์ประจำาคณาจารย์ประจำา
สำานักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์์ ดร.อโณ์ทัย์ นิติพน
ปิระธิ์านหลัิกส้ีตร

อาจารย์์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสีว่าง

อาจารย์์สิีทธิิ์ชัย์ เพ็งเจริญ

อาจารย์์ ดร.คุมสัีน ดิลิกคุุณ์านันท์
คุณ์บัดีสีำานักวิชาดุริย์างคุศาสีตร์

อาจารย์์ Hayne Kim

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

อาจารย์์สิีรวิชญ์ คุงบััลิดาลิสุีข  อาจารย์์พันธิ์วิทย์์ อัศวเดชเมธิ์ากุลิ

อาจารย์์ธิ์นสิีทธิิ์� ศิริพานิชวัฒินา 

อาจารย์์ ดร.จิรเดช เสีตะพันธุิ์
ปิระธิ์านหลัิกส้ีตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์์ Dr.Jean-David
Stephane Caillouet
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บุคลากรประจำาสำานักงาน บุคลากรประจำาสำานักงาน 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นาย์ณั์ฐวุฒิิ เลีิ�ย์มสุีวรรณ์
ผู้้้อำานวย์การสีำานักงานสีถาบััน

ว่าที�ร้อย์ตรีสุีรพงษ์ เด็นลีิเมาะ
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางสีาวดิสีรัตน์ สุีกษมภัทร์
นักวิเคุราะห์นโย์บัาย์แลิะแผู้น

นาย์นพดลิ บุัญเดช
นักบัริหารงานบุัคุคุลิ

นาย์สีมปิระสีงค์ุ ยุ์นกระโทก
นักวิชาการปิระกันคุุณ์ภาพ

นางสีาวกนกวรรณ์ วิไลิมาตย์์
นักวิชาการพัสีดุ

นางสีาวอุบัลิวรรณ์ พุ่มช้าง
นักวิชาการพัสีดุ

นางสีาวสุีธีิ์ร์พร เลิิศลิำ�า
นิติกร

นางสีาวพลิอย์ไพลิิน พงษ์ศิริแสีน
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นางสีาวพิมสิีริ สีกุลิน้อย์
นักวิชาการปิระกันคุุณ์ภาพ

นางสีาวพิชญ์สิีนี ภิธิ์ นบัพิชญธิ์าดาร์
นักบัริหารงานทั�วไปิ

นางสีาวศิริวรรณ์ คุุ้มโห้
นักปิระชาสัีมพันธ์ิ์

นางสีาวณุ์สีมลิ จงปิระกิจพงศ์
นักวิชาการศึกษา

นางสีาวพิชาภรณ์์ สุีคุนธิ์พันธ์ุิ์
นักวิชาการศึกษา

นาย์กฤณ์ พงษ์นิทรัพย์์
นักวิชาการศึกษา

นางสีาวปิริย์ากร พรหมสีถิต
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางธิิ์ติมา สุีขแสีงจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นาย์ธิ์เนศ รัศมี
นักเทคุโนโลิยี์คุอมพิวเตอร์

นาย์พงศธิ์ร ศรีวิเศษ
นักเทคุโนโลิยี์คุอมพิวเตอร์

นางเบัญจวรรณ์ ชุ่มคุุมสิีน
พนักงานปิฏิิบััติการทั�วไปิ

นาย์สิีรวิชญ์ ธิ์ารไพฑู้รย์์ 
นักวิชาการศึกษา

นาย์เอกชัย์ คุงคืุน
เจ้าหน้าที�เทคุนิคุไฟุ้ฟุ้�า ปิระปิา

นาย์ชมสีวัสีดิ� นัย์นารถ
นักวิเคุราะห์นโบัาย์แลิะแผู้น

นางพรนพวรรณ์ งาดเกาะ
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

นางสีาวเกตุมณี์ อินอ่อน
นักวิชาการเงินแลิะบััญชี

 นาย์ศักดิ�ระพี รักตปิระจิต
นักวิจัย์

นาย์ธัิ์ชวงศ์ ศิริสีวัสีดิ�
นักเทคุโนโลิยี์โสีตทัศน้ปิกรณ์์

นาย์พลัิฏิฐ์ ปิวราธิิ์สัีนต์
นักเทคุโนโลิยี์โสีตทัศน้ปิกรณ์์

นางสีาวกชพร บุัญสีม
นักบัริหารงานบุัคุคุลิ
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อาคารสถานที่อาคารสถานที่

อาคารอำานวยการอาคารอำานวยการ
Administration Building

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้ป็รับป็รุงอาคารราชพัสดุ	 กัรมส่งเสริม

อุต่สาหกัรรม	 กัระทุรวงอุต่สาหกัรรม	 เพื�อเป็็นอาคารอำานวยิกัารป็ระกัอบไป็ด้วยิ 

ห้องอธิกัารบดี	 ห้องรองอธิกัารบดี	 ห้องผ้่้ช่วยิอธิกัารบดีสำานักังานสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนาห้องป็ระชุม	 ห้องบรรยิายิขนาดกัลาง	 และห้องสังคีต่วัฒนา	 

จากัอาคารราชพัสดุเกั่าได้ถ้กัป็รับป็รุงและเสริมความเป็็นป็ัจจุบันเข้าไป็	 ทุำาให้

กัลายิเป็็นอาคารทุี�ยิังคงความสวยิงามจากัอดีต่แต่่มีความทุันสมัยิผ่สมผ่สานเข้ามา

ทุำาให้เป็็นอาคารทุี�มีเอกัลักัษณ์โดดเด่นและสวยิงาม	 อาคารอำานวยิกัารเป็็นอาคาร 

ทุี�นักัศึึกัษาสามารถต่ิดต่่อป็ระสานเกัี�ยิวกัับเรื�อกัารชำาระค่าธรรมเนียิมต่่าง	 ๆ	 

และขอเอกัสารต่่าง	ๆ	ได้ทุี�	สำานักังานสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ชั�น	2
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ห้องสังคีตวัฒนาห้องสังคีตวัฒนา
Sangita Vadhana Hall

 

	 ห้องสังคีต่วัฒนา	 (Sangita	 Vadhana	 Hall)	 ตั่�งอยิ้่ชั�นล่างของอาคาร 

อำานวยิกัารสถาบันดนต่รกัีัลยิาณิวฒันา	โดยิศึาสต่ราจารย์ิเกีัยิรติ่คณุ	คณุหญงิไขศึร	ี 

ศึรีอรุณ	 ครั�นเป็็นทุี�ป็รึกัษาสภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 เมื�อป็ีพุทุธศึักัราช 

2556	 เป็็นผ่้้ต่ั�งชื�อ	 ห้องสังคีต่วัฒนาเป็็นห้องสำาหรับกัารแสดงดนต่รี	 มีทุี�นั�ง 

ป็ระมาณ	250	ทีุ�นั�ง	ทีุ�สามารถจัดกัารแสดงได้ทุั�งกัารแสดงเดี�ยิวจนถงึวงออร์เคสต่รา 

ขนาดใหญ่	 ห้องสังคีต่วัฒนาเป็็นพื�นทุี�สำาหรับสร้างเสริมป็ระสบกัารณ์ต่่าง	 ๆ	 

ทุางด้านดนต่รีให้กัับผ่้้ฟั้งทีุ�มีความสนใจ	 และยัิงเป็็นพื�นทีุ�ให้นักัศึึกัษาได้ใช้ 

ในกัารสร้างเสริมป็ระสบกัารณ์ทุางดนต่รีด้านต่่าง	 ๆ	 นอกัจากันี�ยิังเป็็นสถานทุี� 

ฝึึกัซึ่้อมและแสดงของวงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 (PYO)	 

รวมทุั�งใช้ในกัารป็ระชุมและจัดกัิจกัรรมอื�น	ๆ	ของสถาบันฯ	ด้วยิ
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อาคารคีตราชนครินทร์อาคารคีตราชนครินทร์
Gita Rajanagarindra Building

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากักัรมศึิลป็ากัร 

ในกัารบ้รณะป็รับป็รุงอาคารอำานวยิกัารโรงสุราบางยีิ�ขันเพื�อใช้เป็็นอาคาร 

สำาหรับกัารจัดป็ระชุมทุางด้านวิชากัารต่่าง	 ๆ	 รวมถึงเป็็นทุี�ต่ั�งของนิทุรรศึกัาร

บริเวณชั�น	1	โดยินิทุรรศึกัารจะมีทุั�งหมด	4	ส่วน	3	ส่วนแรกัเป็็นนิทุรรศึกัารถาวร	 

และอีกัส่วนหนึ�งเป็็นนิทุรรศึกัารหมุนเวียิน	ดังนี�

1.	 นิทุรรศึกัารเพื�อรำาลึกัถึงสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา 

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์ป็ระกัอบด้วยิ	 พระป็ระวัต่ิและ 

พระกัรณียิกัิจต่่าง	 ๆ	 รวมถึง	 พระวิสัยิทุัศึน์และพระป็ณิธาน	 

ทุี�จะพฒันาวงกัารดนต่รคีลาสสกิัป็ระเทุศึไทุยิใหเ้ทุยีิบเทุา่ส้ร่ะดบัสากัล	

2.	 นิทุรรศึกัารเกัี�ยิวกัับป็ระวัต่ิกัารกั่อต่ั�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 

วิสัยิทุัศึน์	 พันธกัิจ	 ของสถาบัน	 รวมถึงกัิจกัรรมต่่าง	 ๆ	 ทุี�สถาบันฯ	 

ได้จัดขึ�น	

3.	 นิทุรรศึกัารเกีั�ยิวกัับบางยีิ�ขัน	 ซึึ่� ง เ ป็็นทีุ� ตั่� งของสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	 โดยิจะกัล่าวถึงป็ระวัต่ิของบริเวณชุมชนบางยิี�ขัน 

ในแง่มุมต่่าง	ๆ	ต่ั�งแต่่อดีต่จนถึงป็ัจจุบัน	

4.	 นิทุรรศึกัารหมุนเวียินสำาหรับกัารแสดงผ่ลงานวิชากัารของคณาจารยิ์

หรือนักัวิชากัารจากัสถาบันกัารศึึกัษา	หรือจากัองค์กัรอื�น	ๆ	

	 อาคารนี� ได้มีกัารอนุ รักัษ์ โครงสร้างและสถาป็ัต่ยิกัรรมภายินอกั 

เอาไว้ ให้สวยิงามอยิ่างเช่นในอดีต่	 หน้าอาคารป็ระดิษฐานพระร้ป็หล่อ 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนากัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 

เพื�อให้คณาจารย์ิ	 นักัศึึกัษา	 และบุคคลทุั�วไป็สามารถมาถวายิความเคารพได้	 

อาคารอนุรักัษ์เป็็นพื�นทีุ�ทุี�เป็็นศึ้นย์ิกัลางในกัารแลกัเป็ลี�ยินความร้้ทุางวิชากัาร 

บริเวณพื�นทุี�ต่่าง	ๆ	ภายิในอาคาร	รวมถึงห้องสมุดคุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักัดี 

สามารถป็ระยิุกัต์่เป็็นพื�นทุี�กัารแสดง	 เพื�อให้นักัศึึกัษาสามารถทุำากัารทุดลอง 

กัารแสดงในร้ป็แบบลักัษณะต่่าง	ๆ	ได้อีกัด้วยิ
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	 สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	 

สยิามบรมราชกุัมารี	 ได้พระราชทุาน	 ชื�อ	 “คีต่ราชนครินทุร์”	 แกั่อาคารนี� 

เมื�อวันทุี�	16	พฤษภาคม	2557

	 ในป็ีพุทุธศึักัราช	2559	อาคารคีต่ราชนครินทุร์	ได้รับรางวัลอาคารอนุรักัษ์

ศึิลป็สถาป็ัต่ยิกัรรมดีเด่น	 ป็ระจำาปี็	 2559	 ป็ระเภทุอาคารสถาบัน	 และอาคาร

สาธารณะ	โดยิสมาคมสถาป็นิกัสยิามในพระบรมราช้ป็ถัมภ์	

สามารถอ่านรายิระเอียิด	เพิ�มเติ่มได้ทีุ�	URL	https://www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/
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อาคารกัลยาณินคีตการอาคารกัลยาณินคีตการ
Galyaningitakara Building

	 เพื�อต่อบสนองต่่อพระป็ณิธานและวิสัยิทุัศึน์	ของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ 

เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	ในกัารให้กัารศึึกัษาดนต่รี

แกั่เยิาวชนไทุยิทุี�มีความสามารถพิเศึษให้สามารถพัฒนาอัจฉริยิภาพ	ด้านดนต่รี

อยิ่างต่่อเนื�องเพื�อกั้าวไป็ส้่ความเป็็นนักัดนต่รีชั�นนำาระดับชาต่ิและนานาชาต่ิ 

ในอนาคต่	 อาคารเรียินจึงได้ถ้กัออกัแบบให้มีกัารใช้พื�นทุี�เพื�อรองรับกัารเรียิน

กัารสอนทุางด้านดนต่รีได้อยิ่างเต่็มป็ระสิทุธิภาพ	โดยิกัารออกัแบบให้มีลักัษณะ

แผ่่ไป็ทุางยิาว	 เป็ิดมุมมองส่วนใหญ่ให้ได้รับ	 ทุัศึนียิภาพทุี�สวยิงามของลำาคลอง

สาธารณะด้านข้าง	 และเชื�อมต่่อกัับพื�นทุี�สีเขียิว	 ภายินอกัอาคารโดยิป็ระสาน

กัารใช้งานของส่วนต่่าง	ๆ 	ของอาคารเข้าด้วยิกััน	กัารสร้างเอกัลักัษณ์ของอาคาร

ให้มีลักัษณะ	 เฉพาะทุี�น่าสนใจด้วยิกัารนำาร้ป็ทุรงเครื�องดนต่รีมาป็ระยิุกัต่์ใช้ 

กัับส่วนป็ระกัอบต่่าง	 ๆ	 ของอาคาร	 โดยิคำานึงถึงกัารป็ระหยิัดพลังงาน	 

และลดผ่ลกัระทุบอาคารเรียินต่่อสิ�งแวดล้อม

	 สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	 

สยิามบรมราชกัุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินเป็ิดอาคาร	 เมื�อวันทุี�	 27	 ธันวาคม 

พ.ศึ.	2559
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อาคารเรียินมีทัุ�งหมด	5	ชั�น	ป็ระกัอบไป็ด้วยิ

ชั�นที� 1	 สำานักังานสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์/	ห้องพักัอาจารย์ิ	 	 	 		

	 และห้องสมุดคุณหญิงไขศึรี	ศึรีอรุณ

ชั�นที� 2 ห้องดนต่รีไทุยิ	จำานวน	1	ห้อง	ห้องเรียินสัมมนา	จำานวน	1	ห้อง

 TEACHING	STUDIO	จำานวน	9	ห้อง	แบ่งเป็็นห้องขนาดเล็กั	จำานวน	7	ห้อง	 

	 ห้องขนาดกัลาง	จำานวน	1	ห้อง	และห้องขนาดใหญ่	จำานวน	1	ห้อง 

	 ห้องซ้ึ่อมรวม	จำานวน	2	ห้อง	ห้องฝึากั/	ซ้ึ่อม	จำานวน	1	ห้อง 

	 ห้อง	LOCKER	จำานวน	1	ห้อง 

ชั�นที� 3 ห้อง	COMPUTER	LAB	ห้องเรียิน/	ซ้ึ่อม	  

	 ห้อง	RECORDING	STUDIO	พร้อมห้องตั่ดต่่อ 

	 ศ้ึนย์ิดนต่รีไทุยิและเอเชียิ	(Thai-Asia	Music	Centre:	TAMC) 

ชั�นที� 4 ห้องฝึึกัซ้ึ่อมเดี�ยิว	จำานวน	40	ห้อง	และห้องสันทุนากัารสำาหรับนักัศึึกัษา 

ชั�นที� 5	 แบ่งออกัเป็็น	2	ห้อง	ได้แก่ั	ห้อง	C500	ใช้เป็็นสถานทีุ�รับรอง	และป็ระชุม	 

	 และห้อง	C501	เป็็นห้องอเนกัป็ระสงค์	ซึึ่�งสามารถใช้ในกัารเรียินกัารสอน 

	 และจัดแสดงดนต่รีในร้ป็แบบ	แสดงเดี�ยิว	รีไซึ่ทุอล	 

	 จนถึงดนต่รีเชมเบอร์ขนาดใหญ่ได้
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ห้องสมุดคุณหญิงไข้ศรี ศรีอรุณห้องสมุดคุณหญิงไข้ศรี ศรีอรุณ
Khunying Khaisri Sri-arun Music Library

	 ห้องสมุดสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ตั่�งอย่้ิ	ณ	ชั�น	1	อาคารกััลยิาณินคีต่กัาร 

สถาบันฯ	 ได้ขออนุญาต่	ศึาสต่ราจารย์ิเกีัยิรติ่คุณหญิงไขศึรี	ศึรีอรุณ	 ให้ใช้ชื�อ 

ของทุ่าน	เป็็นชื�อของห้องสมุดสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่า	“ห้องสมุดคุณหญิงไขศึรี

ศึรีอรุณ”	ทุางสถาบันดนต่รีฯ	เล็งเห็นถึงบทุบาทุสำาคัญต่่อกัารศึึกัษาค้นคว้าดนต่รี

คลาสสิกั	และเชื�อมโยิงบริบทุทุางสังคมเพื�อแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้กัันต่ลอดจนเพื�อ

พัฒนากัาร	 เรียินกัารสอนและกัารวิจัยิแก่ัคณาจารย์ิและนักัศึึกัษาของสถาบัน 

และผ้้่สนใจ	ทัุ�วไป็	โดยิมีกัารจัดหาและรวบรวมทุรัพยิากัรสารสนเทุศึดนต่รีคลาสสิกั	

ได้แก่ั	หนังสือพระราชป็ระวติั่สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟ้้ากััลยิาณวัิฒนา	กัรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทุร์	ทีุ�เกีั�ยิวเนื�องกัับดนต่รีคลาสสิกั	หนังสือ	โน้ต่เพลง	วารสาร	

หนังสือพิมพ์	สื�อ	โสต่ทัุศึนวัสดุด้านดนต่รีคลาสสิกั	มากักัว่า	5,000	รายิกัาร

	 นอกัจากันี�	 ห้องสมุดยัิงกัารจัดหาทุรัพยิากัรสารสนเทุศึออนไลน์ทีุ�ทัุนสมัยิ	

ได้แก่ั	ฐานข้อม้ล	Naxos,	Digital	Concert	Hall	โดยิ	Berliner	Philharmoniker	

เป็็นฐานขอ้ม้ลสำาหรบักัารแสดงดนต่รคีลาสสิกัทีุ�มีมาต่รฐานระดบัโลกั	รวบรวมไฟ้ล์

บันทึุกัเสียิง	ดนต่รี	จัดเก็ับรวบรวมข้อม้ลในร้ป็ของห้องสมุดเสมือน	สามารถค้นคว้า

ได้สะดวกัรวดเร็ว	รวบรวมข้อม้ลดนต่รีคลาสสิกัมากักัว่า	1,327,300	แทุร็ค	นอกัจากั

นี�ยัิงมีฐานข้อม้ลเพื�อกัารศึึกัษาค้นคว้าวิจัยิครอบคลุมสหสาขาวิชา	ได้แก่ั	JSTOR	

และฐานข้อม้ล	Open	Resources	ต่่าง	ๆ 	ได้แก่ั	RILM	:	Retrospective	Abstracts	

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

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

และ	Archive.org	เป็็นต้่น	

	 ห้องสมุดคุณหญิงไขศึรี	ศึรีอรุณ	 เปิ็ดให้บริกัารตั่�งแต่่	 เวลา	8.30	น.	 -	 

17.00	น.	 โดยิภายิในมีสิ�งอำานวยิความสะดวกัในกัารให้บริกัารต่่าง	ๆ	 ได้แก่ั	 

บริกัารคอมพิวเต่อร์	 เพื�อกัารค้นคว้า,	 ห้องสื�อมัลติ่มีเดียิ,	 บริกัารพิมพ์งาน 

และถ่ายิเอกัสาร	และบริกัารเครื�องสแกันเนอร์ทีุ�มีคุณภาพส้ง

	 นักัศึึกัษาสามารถติ่ดต่่อขอข้อม้ลเพิ�มเติ่มเกีั�ยิวกัับห้องสมุด	และอุป็กัรณ์ 

ต่่าง	ๆ	 ได้ทีุ�	บรรณารักัษ์ห้องสมุดสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ชั�น	 1	อาคาร 

กััลยิาณินคีต่กัาร	โทุรศัึพท์ุ	02	447	8597	(3110)
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ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ
PGVIM Learning Centre

	 เป็็นอาคารอเนกัป็ระสงค์	โดยิอาคารป็ระกัอบด้วยิ

• ห้องอเนกัป็ระสงค์	L100	สำาหรับจัดกัารเรียินกัารสอน	 

อบรมเชิงป็ฏิิบัติ่กัาร	และเลี�ยิงรับรอง

• ห้องเครื�องกัระทุบ	(percussion)	L103	

• ห้องออกักัำาลังกัายิ

• โรงอาหาร	

	 ในพื�นทุี�ดังกัล่าวยิังเป็็นสำานักังานขององค์กัารนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	และสำานักังานวงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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อาคารมิวสิคพาวิลเลี่ยนอาคารมิวสิคพาวิลเลี่ยน
Music Pavilion

	 อาคารอเนกัป็ระสงค์ทุี�จัดสรรพื�นทุี�ในบริเวณด้านข้างศึ้นยิ์กัารเรียินร้้ 

และสันทุนากัาร

	 ชั�น	 2	 อาคารเป็็นพื�นทุี�ในลักัษณะอาคารเป็ิด	 สามารถให้นักัศึึกัษาใว้ใช้ 

พักัผ่่อน	ทุบทุวนบทุเรียินในเวลาว่าง

	 ชั�น	3	มีห้องใช้สอยิสำาหรับจัดกัารเรียินกัารสอน	และจัดอบรมขนาดเล็กั
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ที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พาต�า
ป��นเกล�า

เซ็นทรัล
ป��นเกล�า

ถนนสมเด็จพระป��นเกล�า

ถน
นอ

รุณ
อม

ร�น
ทร

�
แม�น้ำเจ�าพ

ระยาซ. อรุณอมร�นทร� 36

ถน
นจ

รัญ
สน

ิทว
งศ

�

ที่ตั้ง
2010	อรุณอมรินทุร์	36	แขวงบางยีิ�ขัน	เขต่บางพลัด	กัรุงเทุพมหานคร	10700

   

	 	 ต่ำาแหน่งทีุ�ตั่�งสามารถค้นหา	ผ่่าน	Google	Map	โดยิใช้	Keyword

  “สีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา” 

  หรือ “Princess Galyani Vadhana Institute of Music”

เส้นทางการเดินทางสู่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 � การเดินทางโดย์รถปิระจำาทาง	 รถป็ระจำาทุางทุี�ผ่ ่านสถาบันดนต่ร ี

กััลยิาณิวัฒนา	ได้แก่ัรถป็ระจำาทุางหมายิเลข	57	และ	81	

 � การเดินทางโดย์รถย์นต์สี่วนตัว	ข้ามสะพานพระรามแป็ดมายัิงฝึั่งธนบุรี

ให้ลงช่อง	อรุณอมรินทุร์	กัลับรถก่ัอนถึงแยิกัอรุณอมรินทุร์	และกัลับรถอีกั

ครั�งหนึ�งใต้่สะพานพระรามแป็ด	ให้รถอย่้ิซ้ึ่ายิสุดของช่องทุาง	จากันั�นเลี�ยิว

ซ้ึ่ายิเข้าซึ่อยิอรุณอมรินทุร์	36	ไป็ต่ามเส้นทุางเดินรถ	สามารถนำารถยินต่์

เข้าป็ระต้่ทุางเข้าของสำานักังาน	กัป็ร.	หรือของสถาบันอาหาร	

 � การเดินทางโดย์เรือ	ทุ่าเรือสะพานพระป็ิ ่นเกัล้า	 ทุ่าเรือวัดคฤหบด	ี 

และใช้บริกัารรถแท็ุกัซีึ่�	หรือมอเต่อร์ไซึ่ค์รับจ้างต่ามความสะดวกั
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	 ในอนาคต่อันใกัล้นี�	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้ริเริ�มโครงกัารจัดตั่�ง 

ศ้ึนย์ิกัารเรียินร้้	 เพื�อรองรับกัารเติ่บโต่ของกัารจัดกัารศึึกัษา	กัารวิจัยิ	กัารบริกัาร

วิชากัาร	 และกัารทุำานุบำารุงศิึลป็วัฒนธรรมของสถาบันฯ	 โดยิมีจุดมุ่งหมายิ 

เป็็นศ้ึนย์ิวิจัยิด้านดนต่รีเพื�อกัารบ้รณากัารระหว่างดนต่รีและศึาสต่ร์อื�น	 ๆ	 

อีกัทัุ�งเป็็นพื�นทีุ�สำาหรับจัดฝึึกัอบรม	 และใช้สอยิป็ระโยิชน์ในด้านต่่าง	 ๆ	 

บนเนื�อทีุ�กัว่า	60	ไร่	ณ	ต่ำาบลคลองห้า	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดป็ทุุมธานี

อาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวงอาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง
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ด้านการศึกษาด้านการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2
• หลักัสต้่รดรุยิิางคศึาสต่รบัณฑิติ่ 
	 ข้อม้ลเฉพาะของหลักัส้ต่ร 
	 คำาอธิบายิรายิวิชา 
	 แผ่นกัารศึึกัษา

• หลักัสต้่รดรุยิิางคศึาสต่รมหาบัณฑิติ่ 
	 ข้อม้ลเฉพาะของหลักัส้ต่ร 
	 คำาอธิบายิรายิวิชา 
	 แผ่นกัารศึึกัษา

• กัระบวนกัารต่ดิต่่อฝ่ึายิทุะเบยีิน
• แบบคำาร้องต่่าง	ๆ
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ช่�อหลักสูตร

 ภาษาไทย์	 	 	 หลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่

 ภาษาอังกฤษ 	 	 Bachelor	of	Music	Program

ช่�อปริญญา

 ชื�อเต็มภาษาไทย์	 	 ดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่

 ชื�อย่์อภาษาไทย์	 	 ดศึ.บ.

 ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ		 Bachelor	of	Music

 ชื�อย่์อภาษาอังกฤษ		 B.M.

รูปแบบข้องหลักสูตร   หลักัส้ต่รระดับป็ริญญาต่รี	หลักัส้ต่ร	4	ปี็

ประเภทข้องหลักสูตร  หลักัส้ต่รป็ริญญาต่รีทุางวิชาชีพ	หรือป็ฏิิบัติ่กัาร

ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทุยิและภาษาอังกัฤษ

การรับเข้้าศึกษา   รับนักัศึึกัษาไทุยิและนักัศึึกัษาต่่างชาติ่

การให้ปริญญา   ป็ริญญาเดียิว

สถานภาพข้องหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

	 สภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	อนุมัติ่หลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่	 

ในกัารป็ระชุมครั�งทีุ�	4/2556	ลงวันทีุ�	17	เมษายิน	2556	ป็รับป็รุงครั�งทีุ�	7/2556	ลงวันทีุ�	

17	กัรกัฏิาคม	2556	และป็รับป็รุงล่าสุด	โดยิผ่่านกัารเห็นชอบจากัสภาสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนาในกัารป็ระชุมครั�งทีุ�	5/2562	วันทีุ�	15	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2562

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

1.	นักัดนต่รี	(Musician)

2.	นักัวิชากัารด้านดนต่รี	(Music	Academics)

3.	อาจารย์ิด้านดนต่รี	(Music	Lecturer)

4.	ผ่้้ป็ระกัอบกัารทุางด้านดนต่รี	(Entrepreneur)

5.	ผ่้้สร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รี	(Music	Related	–	Artist)
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ข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตรข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตร

ปรัชญา ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาข้องหลักสูตร

	 มุ่งผ่ลิต่บัณฑิิต่ทีุ�มีความเป็็นเลิศึ	และมีความเข้าใจในศิึลป็ะทุางด้านดนต่รี 

อย่ิางลึกัซึึ่�ง	มีความต่ระหนักัถึงความสำาคัญของกัารศึึกัษาดนต่รีทัุ�งในฐานะศึาสต่ร์

และศิึลป์็	มีศัึกัยิภาพในกัารพัฒนาต่นเองได้อย่ิางต่่อเนื�อง	และสามารถบ้รณากัาร

องค์ความร้้เพื�อกัารสร้างสรรค์งานดนต่รี	และกัารแข่งขันในเวทุีสากัล	งานค้นคว้า

วิจัยิทุางด้านดนต่รีทีุ�มีคุณค่า	มีความรับผิ่ดชอบต่่อสังคม	มีจิต่อาสา	เห็นคุณค่า	เข้าใจ

ความแต่กัต่่าง	ทุางความเชื�อ	ความคิดทุางวัฒนธรรม	ต่ลอดจนสามารถป็ระยิกุัต์่ใช้

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีในกัารสร้างสรรค์ชุมชน	สังคม	และป็ระเทุศึชาติ่	

ความสำาคัญข้องหลักสูตร 

	 เพื�อสนองพระป็ณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 ในกัารพัฒนาดนต่รีคลาสสิกัในป็ระเทุศึไทุยิ	

หลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนามุ่งผ่ลิต่บุคลากัร 

ทุางด้านดนต่รีทีุ�มีความเป็็นเลิศึ	 มีความคิดสร้างสรรค์	สามารถแสวงหาความร้้ 

เพื�อกัารพัฒนาต่นเองอย่ิางต่่อเนื�อง	 รวมทัุ�งต่ระหนักัถึงบทุบาทุของดนต่รี 

ในกัารพัฒนาศัึกัยิภาพมนุษย์ิ	และสามารถบ้รณากัารองค์ความร้้ทุางด้านดนต่รี 

กัับศึาสต่ร์อื�น	ๆ	ทีุ�เกีั�ยิวข้อง	เพื�อกัารสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร ปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

1.	 เพื�อผ่ลิต่บัณฑิิต่ทุี�มีความร้้และทุักัษะทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัทุี�ลุ่มลึกั

2.	 เพื�อผ่ลติ่บณัฑิติ่ทุี�มทีุกััษะในกัารวิจัยิ	และกัารสร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รคีลาสสกิั

3.	 เพื�อผ่ลติ่บณัฑิิต่ทุี�มคีวามสามารถในกัารป็ระยุิกัต์่ใช้องค์ความร้้ให้เป็็นป็ระโยิชน์

และเหมาะสมกัับบริบทุของสังคม



63

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. มีคุุณ์ธิ์รรม จริย์ธิ์รรม 

	 1.1	 ซืึ่�อสัต่ย์ิสุจริต่	มีวินัยิ	และมีความรับผิ่ดชอบต่่อต่นเองและสังคม

	 1.2	มีทัุศึนคติ่ทีุ�เปิ็ดกัว้าง	ยิอมรับฟั้งแนวคิดของผ้้่อื�น

	 1.3	มีจิต่อาสา	จิต่สำานึกัสาธารณะ

2. มีคุวามร้้ 

	 2.1	รอบร้้ในหลักักัารและทุฤษฎีีทีุ�สำาคัญทุางดนต่รี	และศึาสต่ร์อื�นทีุ�เกีั�ยิวข้อง

	 2.2	ติ่ดต่ามความก้ัาวหน้าทุางวิชากัาร	 เข้าใจถึงความเป็ลี�ยินแป็ลงและผ่ล 

	 	 ทีุ�มีต่่อสังคม	ของความร้้ในวิชาทีุ�เรียินและในสาขาวิชาดนต่รีคลาสสิกั

	 2.3	เชื�อมโยิงความร้้ในสาขาวิชาดนต่รีคลาสสิกักัับบริบทุทุางสังคม	ภ้มิปั็ญญา

		 	 และวัฒนธรรม	

	 2.4	ร้้และเข้าใจเกีั�ยิวกัับมาต่รฐานหรือวิธีป็ฏิิบัติ่ในกัารป็ระกัอบวิชาชีพ 

	 	 ทุางด้านดุริยิางศึาสต่ร์

3. มีทักษะทางปัิญญา 

	 3.1	สามารถค้นคว้า	 รวบรวม	 และป็ระเมินข้อม้ล	 จากัแหล่งข้อม้ล 

	 	 ทีุ�หลากัหลายิอยิ่างมีวิจารณญาณ

	 3.2	สามารถวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และเสนอแนวทุางแก้ัไขปั็ญหาได้ 

	 	 อย่ิางสร้างสรรค์

	 3.3	สามารถบ้รณากัารความร้้กัับศึาสต่ร์อื�นเพื�อสร้างสรรค์ผ่ลงานทุางวิชากัาร 

	 	 และวิชาชีพได้

	 3.4	มีความคิดสร้างสรรค์	 และมีป็ฏิิภาณไหวพริบในกัารสร้างผ่ลงาน 

	 	 ทีุ�เป็็นป็ระโยิชน์ต่่อสังคม
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4. มีทักษะคุวามสัีมพันธ์ิ์ระหว่างบุัคุคุลิแลิะคุวามรับัผิู้ดชอบั 

	 4.1	มีภาวะผ้้่นำา	 เข้าใจบทุบาทุหน้าทีุ�ของต่นเอง	 รับฟั้งความคิดเห็นของผ้้่อื�น	 

	 	 และมนุษยิสัมพันธ์ทีุ�ดี

	 4.2	มีความรับผิ่ดชอบต่่องานของต่นเอง	และสามารถทุำางานร่วมกัับผ้้่อื�น 

	 	 ได้อย่ิางมีป็ระสิทุธิภาพ

	 4.3	สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่ิางมีเหตุ่ผ่ล	ต่รงป็ระเด็น	และเคารพ 

	 	 ในความคิดเห็นทีุ�แต่กัต่่าง

5. มีทักษะการวิเคุราะห์เชิงตัวเลิข การสืี�อสีาร แลิะการใช้เทคุโนโลิยี์สีารสีนเทศ

	 5.1	สามารถสื�อสารด้วยิกัารพ้ด	 ฟั้ง	 อ่าน	 เ ขียินโดยิใ ช้ภาษาไทุยิ	 

	 	 และภาษาอังกัฤษ	ต่ลอดจนใช้วิธีกัารสื�อสารด้วยิดนต่รีและศึาสต่ร์ 

	 	 ทีุ�เกีั�ยิวข้องอย่ิางมีป็ระสิทุธิภาพ

	 5.2	สามารถเลือกัใช้เทุคโนโลยีิสารสนเทุศึในกัารสืบค้นข้อม้ล	 และกัาร 

	 	 สร้างสรรค์ผ่ลงาน	หรือกัารนำาเสนอผ่ลงานได้อย่ิางมีป็ระสิทุธิภาพ

	 5.3	มีความสามารถในกัารป็ระยุิกัต์่ใช้ความร้้เชิงตั่วเลข	หรือเทุคโนโลยีิ 

	 	 ทีุ�เหมาะสมสำาหรับด้านดนต่รีและศึาสต่ร์ทีุ�เกีั�ยิวข้อง

6. มีทักษะพิสัีย์ 

	 6.1	เชี�ยิวชาญในด้านทัุกัษะดนต่รีและสามารถบ้รณากัารความร้้ในสาขา 

	 	 วิชาอื�น	ๆ	เพื�อกัารพัฒนาทัุกัษะและสร้างสรรค์ผ่ลงานของต่นเองได้

การดำาเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำาเนินการเรียนการสอน 

 ภาคกัารศึึกัษาต่้น	 	 เดือนสิงหาคม	–	ธันวาคม 

	 ภาคกัารศึึกัษาป็ลายิ		 เดือนมกัราคม	–	พฤษภาคม 

	 ภาคกัารศึึกัษาพิเศึษฤด้ร้อน		เดือนมิถุนายิน	–	กัรกัฎีาคม
	 หมายิเหตุ่	:	ทัุ�งนี�ระยิะเวลาของแต่่ละภาคกัารศึึกัษาอาจป็รับเป็ลี�ยินได้ต่ามทีุ�สถาบันฯ	กัำาหนดต่่อไป็
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โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั�วไปิ จำานวนไม่น้อย์กว่า 30 หน่วย์กิต

	 กัลุ่มวิชามนุษยิศึาสต่ร์	 	 	 6	 หน่วยิกิัต่

	 กัลุ่มวิชาสังคมศึาสต่ร์		 	 	 6	 หน่วยิกิัต่	

	 กัลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 12	 หน่วยิกิัต่

	 กัลุ่มวิชาวิทุยิาศึาสต่ร์	คณิต่ศึาสต่ร์		 6	 หน่วยิกิัต่

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำานวนไม่น้อย์กว่า 91 หน่วย์กิต

	 กัลุ่มวิชาแกัน		 	 	 	 26		 หน่วยิกิัต่

	 กัลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	 		 	 	 59		 หน่วยิกิัต่

	 กัลุ่มวิชาเลือกั		 	 	 	 6	 หน่วยิกิัต่

3) หมวดวิชาเลืิอกเสีรี จำานวนไม่น้อย์กว่า 6 หน่วย์กิต
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คำาอธิบายรายวิชา คำาอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 101 ปิรัชญาแลิะสุีนทรีย์ศาสีตร์ดนตรี   2 (2-0-4)

 ความหมายิ	 พัฒนากัาร	 แนวคิด	 และทุฤษฎีีพื�นฐาน

ทุางป็รัชญาและสุนทุรียิศึาสต่ร์ดนต่รี	 เป็รียิบเทีุยิบแนวคิด 

และความสัมพันธ์ระหว่างป็รัชญาและสุนทุรียิศึาสต่ร์กัับกัารดำารง 

ชีวิต่ของมนุษยิ์	 และเหตุ่ผ่ลในกัารสร้างสรรค์งานทุางศึิลป็ะ 

ทุี�เป็ลี�ยินแป็ลงไป็ในยิุคสมัยิต่่าง	ๆ

Philosophy and Aesthetics of Music

	 Meanings,	developments,	concepts	and	fundamental	

theories	of	philosophy	and	aesthetics	of	music;	comparative	

study	of	concepts	and	relationships	between	philosophy/

aesthetics	and	human	way	of	life;	reasons	for	paradigm	

shifts	in	artistic	creativity	through	different	eras.

110 102 มนุษย์์กับัการสีร้างสีรรคุ์     2 (2-0-4)

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และระหว่างบุคคลกัับสิ�ง

แวดล้อม	แนวคิดเกัี�ยิวกัับกัารดำาเนินชีวิต่	ความเป็ลี�ยินแป็ลงทุาง

สังคม	 เศึรษฐกัิจ	และกัารเมือง	ค่านิยิม	และทุัศึนคต่ิทุี�สัมพันธ์

กัับขนบธรรมเนียิม	 ความเชื�อ	 และนวัต่กัรรม	 กัับกัารสะทุ้อน

ป็ระสบกัารณ์ของมนุษยิ์ผ่่านกัารสร้างสรรค์

  Man and Creativity

	 Human	relationships	and	relationship	between	human	

and	 environment;	 human	 lifestyles;	 social,	 economic,	 and	

political	 changes;	 values	 and	 perspectives	 in	 relation	 to	

cultures	and	beliefs;	innovation	with	a	reflection	of	human	

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

 กัารศึึกัษาความสัมพันธ์ระหว่างดนต่รีต่ะวันต่กักัับบริบทุ

ทุางสังคมและวัฒนธรรมทุางดนต่รีอื�น	ๆ 	กัารเมือง	ศึาสนา	ชนชั�น 

ความเป็็นชาต่ินิยิม	 ความแป็ลกัต่่าง	 ทุัศึนศึิลป็์	 วรรณคดี	 

กัารหลอมรวมและอิทุธิพลของกัารข้ามวัฒนธรรม	 บทุบาทุ 

ของดนต่รีคลาสสิกัในโลกัป็ัจจุบัน

Classical Music in a Global Context

	 Exploration	of	the	ways	in	which	classical	music	relates	

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

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

cross-cultural	fusions	and	influences;	the	place	of	classical	

music	in	the	modern	world.

110 104 ปิรัมปิราคุติแลิะพิธิ์ีกรรมอาเซีย์น    2 (2-0-4)

	 ทุฤษฎีีและแนวคิดเกัี�ยิวกัับป็รัมป็ราคต่ิและพิธีกัรรม 

ของอาเซึ่ียิน	 โครงสร้าง	ความสัมพันธ์	 และกัารรับร้้ทุัศึนคต่ิบริบทุ

ทุางสังคม	 ผ่ลของนโยิบายิทุางเศึรษฐกัิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

ของอาเซึ่ียินทุี�มีต่่อความเป็ลี�ยินแป็ลง	และกัารสร้างความยิั�งยิืน

Myth and Ritual of ASEAN

	 Theories	and	concepts	of	myth	and	ritual	of	ASEAN;	

structure,	relationship,	and	perceptions	of	myth	and	ritual	in	

the	social	context;	effects	of	economic	and	social	policies	as	

well	as	ASEAN	cultures	on	the	changes	and	transformations;	

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

	 กัารศึึกัษาเป็รียิบเทุียิบอัต่ลักัษณ์ทุี�สำ าคัญของดนต่รี 

ในป็ระเทุศึกัลุ่มอาเซึ่ียิน	 บทุเพลง	 เครื�องดนต่รี	 บทุบาทุหน้าทุี� 

ของเครื�องดนต่รีและผ่้้บรรเลง	 ความสัมพันธ์ของดนต่รีกัับชุมชน	 

กัารบ้รณากัารข้ามวัฒนธรรม	กัารถ่ายิทุอดความร้้ทุางด้านดนต่ร ี

และผ่ลของนโยิบายิทุางเศึรษฐกัิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

ของอาเซึ่ียินทุี�มีต่่อวัฒนธรรมดนต่รี

  ASEAN Musical Identities

	 Comparative	 study	 of	 important	 ASEAN	 musical	

identities;	repertoires,	musical	instruments,	roles	of	instruments	

and	musicians;	the	relationship	between	music	and	society,	

cross-cultural	integration,	transmission	of	musical	knowledge,	

and	the	effects	of	economic,	social	and	cultural	policies	of	

ASEAN	on	its	musical	culture.

110 106 ศิลิปิวิจักษ์         2 (2-0-4)

 ลักัษณะและความสำาคัญของทัุศึนศึิลป็์	 โดยิมุ่งสร้างรสนิยิม

	ความชื�นชมและความสำานึกัในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทุางศึิลป็ะ

จากัต่ัวอยิ่างศึิลป็กัรรมทุั�งในอดีต่และป็ัจจุบัน	บทุบาทุของทุัศึนศึิลป็์

ในวัฒนธรรมของมนุษยิชาต่ิทุั�งต่ะวันออกัและต่ะวันต่กั

  Art Appreciation

	 Characteristics	and	importance	of	visual	arts	with	the	

aim	to	cultivate	aesthetic	tastes,	appreciation	and	recognition	

of	creative	arts	through	the	example	of	works	from	the	past	

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

Western	cultures.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 201 ดนตรีกับัสัีงคุม       2 (2-0-4)

 ทุฤษฎีีและแนวคิดในเรื�องความสัมพันธ์ระหว่างดนต่รี 

กัับสังคม	 อิทุธิพลของดนต่รีทุี�มีต่่อสังคมและอิทุธิพลของสังคม 

ทุี�มีต่่อดนต่รี	ดนต่รีในบริบทุของสังคมทุี�แต่กัต่่างกััน

  Music and Society

	 Theories	 and	 concepts	 of	 the	 relationship	 between	

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

versa;	music	in	different	social	contexts.

110 202 มนุษย์์กับัสัีงคุม        2 (2-0-4)

 ทุฤษฎีีและแนวคิดทุางสังคม	 องค์ป็ระกัอบ	 โครงสร้างและ

กัระบวนกัารทุางสังคม	 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ป็ระกัอบต่่าง	 ๆ	 

ของสังคม	 กัารเป็ลี�ยินแป็ลงและวิวัฒนากัารของสังคม	 อันเป็็นผ่ล 

จากักัารเป็ลี�ยินแป็ลงทุางสิ�งแวดล้อม	 เทุคโนโลยีิและปั็จจัยิ 

ทีุ�เกีั�ยิวข้องอื�น	ๆ

  Man and Society

 Theories	and	concepts	of	societies;	social	elements,	

structures,	and	processes;	the	relationship	between	various	

social	elements;	social	changes	and	evolution	as	the	result	of	

environmental	changes,	technology,	and	other	related	factors.

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

 กัารป็ระยุิกัต์่ใช้องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีให้เหมาะสม 

กัับความเป็ลี�ยินแป็ลงทุางสังคม	 จรรยิาบรรณทุี�พึงป็รารถนา

สำาหรับนักัดนต่รี	 และความรับผ่ิดชอบต่่อสังคม	กัารจัดกัารความร้้ 

และกัระบวนกัารกัารเรียินร้้	 กัารพัฒนาความเป็็นผ่้้ป็ระกัอบกัาร 
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ความร้้เรื�องกัารคุ้มครองทุรัพย์ิสินทุางปั็ญญา	 กัารวิเคราะห์โอกัาส

ทุางธุรกัิจ	กัารวางแผ่นกัารดำาเนินงาน	กัารจัดกัารทุรัพยิากัรมนุษยิ์ 

ภาวะผ่้้นำา	กัารสื�อสารกัารจ้งใจ	และกัารจัดกัารระบบสารสนเทุศึ

  21st Century Skills

 Proper	 utilization	 of	 musical	 knowledge	 suitable	 for	

social	changes;	musicians’	code	of	ethics	and	 their	social	

responsibility;	knowledge	management	and	learning	processes;	

entrepreneurship	skills,	intellectual	property	rights,	business	

opportunities	 analysis,	 working	 process	 planning,	 human	

resources	 management,	 leadership,	 communication	 and	

information	technology	systems	management.

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

	 กัระบวนกัารในกัารรับร้้	 กัารสร้างแรงจ้งใจ	 อารมณ์	 

กัารเรียินร้้	 ความทุรงจำา	 กัารสร้างสรรค์	 และกัารสื�อความ	 

โดยิเชื�อมโยิงกัับบทุบาทุหน้าทุี�ทุางสังคม	 ความสัมพันธ์กัับกัลุ่มคน 

และภ้มิหลังทุางวัฒนธรรม	 โครงสร้างและกัระบวนวิธีกัาร 

ในกัารสื�อสารภายิในและระหว่างบุคคล	 ในกัลุ่มย่ิอยิ	 และกัับ

สาธารณชน	รวมถึงกัารสื�อสารข้ามวัฒนธรรม

  Psychology of Communication

	 The	 cognitive,	 motivational,	 emotional,	 and	 learning	

processes;	 memory,	 creativity	 and	 communication	 by	

connecting	to	the	social	role;	the	relationship	between	people	

and	cultural	backgrounds,	the	structure	and	communication	

process	within	and	between	people	in	smaller	groups	and	in	

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

	 กัารศึึกัษาเป็รียิบเทีุยิบสังคมและกัารเมืองในกัลุ่มป็ระเทุศึ

ต่่าง	ๆ	ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ยิุคใหม่ของภ้มิศึาสต่ร์ด้านกัารเมืองและสังคม 

ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์	 กัระบวนกัารทุางสังคม	 ปั็จจัยิ 

ทุี�ส่งผ่ลและทุิศึทุางของกัารเป็ลี�ยินแป็ลง

  Politics and Social Structure

	 Comparative	study	of	society	and	politics	in	different	

regions;	the	modern	history	of	political	and	social	geographies	

and	borders	and	terrains;	structural	system	and	relationship;	

social	process,	factors	and	the	direction	of	changes.

กลุ่มวิชาภาษา จำานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

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

 ความชำานาญในกัารใช้ภาษาไทุยิจากัทัุกัษะกัารอ่าน 

และกัารเขียิน	 โดยิเน้นกัารจับใจความสำาคัญและกัารสื�อสารเนื�อหา

ต่่าง	 ๆ	 กัารคิดและกัารเขียินอย่ิางเป็็นระบบ	 ทัุกัษะกัารอ่าน 

และกัารเขียินเชิงวิชากัาร	 กัารสร้างโครงเรื�องและกัารร่างเนื�อหา 

กัารป็รับแกั้ไขโครงร่าง	และกัารเขียินบทุสรุป็ทุี�เกัี�ยิวข้องกัับเนื�อหา

  Thai Reading and Writing 1

 Thai	language	proficiency	through	reading	and	writing,	

focusing	 on	 identifying	main	 ideas	 and	 communication	 of	

contents;	systematic	thinking	and	writing;	academic	reading	

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

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

 วิชาบังคับกั่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชากัารอ่านและกัารเขียิน 

ภาษาไทุยิ	1	กัลยิุทุธ์และเทุคนิคกัารเขียินเรียิงความ	ทุักัษะกัารอ่าน 

กัารพัฒนาทุักัษะกัารเขียินของแต่่ละบุคคลทุี�เหมาะสมเพื�อใช้ 

ในกัารเขียินทุั�วไป็และกัารเขียินเชิงวิชากัาร

  Thai Reading and Writing 2

 Prerequisite	:	Pass	Thai	Reading	and	Writing	1	Strategies	

and	techniques	for	writing	essays;	reading	skills;	development	of	

individual	writing	style	suitable	for	general	and	academic	writing.

110 303 วรรณ์กรรมไทย์ร่วมสีมัย์     2 (2-0-4)

 แนวความคดิและวิวัฒนากัารของวรรณกัรรมไทุยิ	วรรณกัรรม

ไทุยิร่วมสมัยิทุี�สะทุ้อนถึงสังคมไทุยิป็ัจจุบัน

  Contemporary Thai Literature

 Concepts	and	evolution	of	Thai	literature;	contemporary	

Thai	literature	that	reflects	the	Thai	society	of	present	day.

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

 ทัุกัษะภาษาอังกัฤษ	 โดยิเน้นศึึกัษาโครงสร้างและไวยิากัรณ์ 

ผ่่านกัารเขียินและกัารอ่าน	 เพื�อช่วยิให้นักัศึึกัษาสามารถเรียินร้้ 

กัารใช้ภาษาอังกัฤษในระดับกัลาง-ต่ำ�า	 (Lower-Intermediate)	 

ได้อย่ิางถ้กัต้่อง

  Foundation English 1

 English	language	proficiency	focusing	on	structures	and	

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

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

 วิชาบังคับก่ัอน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาอังกัฤษพื�นฐาน	 1	 

หรือสอบกัารวัดระดับความร้้วิชาภาษาอังกัฤษพื�นฐาน	 2	 ได้ระดับ 

ผ่่านทัุกัษะภาษาอังกัฤษ	 โดยิเน้นศึึกัษาโครงสร้างและไวยิากัรณ์

ผ่่านกัารฟ้ัง	 กัารพ้ด	 กัารอ่านและกัารเขียิน	 เพื�อช่วยิให้นักัศึึกัษา

สามารถเรียินร้้กัารใช้ภาษาอังกัฤษในระดับกัลาง	 (Intermediate)	

ได้อยิ่างถ้กัต่้อง

  

  Foundation English 2

 Prerequisite	 :	 Pass	 Foundation	 English	 1	 or	 pass	

Foundation	 English	 2	 Placement	 Test.	 English	 language	

proficiency	 focusing	 on	 structures	 and	 grammar	 through	

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

students	use	the	language	correctly	at	the	intermediate	level.

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

 วิชาบังคับก่ัอน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาอังกัฤษพื�นฐาน	 2	 

หรอืสอบกัารวดัระดับความร้ว้ชิากัารอา่นและกัารเขยีินภาษาองักัฤษ 

1	 ได้ระดับ	 ผ่่านกัลยุิทุธ์และเทุคนิคกัารเขียินย่ิอหน้าสั�น	 ทัุกัษะ 

กัารอ่าน	 กัารพัฒนาทุักัษะกัารเขียินของแต่่ละบุคคลให้เหมาะสม 

กัับกัารเขียินระดับหนึ�งยิ่อหน้าอยิ่างมีป็ระสิทุธิภาพ

  English Reading and Writing 1

 Prerequisite	 :	 Pass	 Foundation	 English	 2	 or	 pass	

English	Reading	 and	Writing	 1	Placement	 Test.	 Strategies	

and	techniques	for	writing	short	paragraphs;	reading	skills;	

development	of	individual	writing	style	suitable	for	complete	

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

 วิชาบังคับกั่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชากัารอ่านและกัารเขียิน 

ภาษาอังกัฤษ	 1	 หรือผ่่านสอบกัารวัดระดับความร้้วิชากัารอ่าน 

และกัารเขียินภาษาอังกัฤษ	 2	 ได้ระดับ	 ผ่่านกัลยิุทุธ์และเทุคนิค 

กัารเขียินเรียิงความสั�น	ทุักัษะกัารอ่าน	กัารพัฒนาทุักัษะกัารเขียิน

ของแต่่ละบุคคลให้เหมาะสมกัับกัารเขียินรายิงานวิชากัารสั�น	 ๆ 

อยิ่างมีป็ระสิทุธิภาพ

English Reading and Writing 2

 Prerequisite	:	Pass	English	Reading	and	Writing	1	or	

pass	English	Reading	and	Writing	2	Placement	Test.	Strategies	

and	 techniques	 for	 writing	 short	 essays;	 reading	 skills;	

development	of	individual	writing	style	suitable	for	complete	

and	effective	short	academic	essays.

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

 พื�นฐานและโครงสร้างทุี�สำาคัญของภาษาฝึรั�งเศึส	 โดยิอาศึัยิ

ทุักัษะกัารอ่าน	ฟ้ัง	พ้ด	และเขียิน

  

  French 1

 Foundation	and	essential	structure	of	French	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

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

 วิชาบังคับกั่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาฝึรั�งเศึส	 1	 ได้ไม่ต่ำ�า

กัว่าระดับ	C	หรือสอบกัารจัดระดับความร้้ภาษาฝึรั�งเศึส	2	ได้ระดับ	 

ผ่่านไวยิากัรณ์ภาษาฝึรั�งเศึส	 ทัุกัษะกัารอ่าน	 ฟ้ัง	 พ้ด	 และเขียิน

ในระดับส้งขึ�น	 ความร้้เบื�องต่้นทุางด้านวัฒนธรรมทีุ�เกัี�ยิวข้อง 

กัับป็ระเทุศึฝึรั�งเศึส
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  French 2

 Prerequisite	:	Pass	French	1	with	the	minimum	grade	

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

grammar	through	reading,	listening,	speaking	and	writing	skills	

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

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

 พื�นฐานและโครงสร้างทุี�สำาคัญของภาษาเยิอรมัน	 โดยิอาศึัยิ

ทุักัษะกัารอ่าน	ฟ้ัง	พ้ด	และเขียิน

  German 1

	 Foundation	and	essential	structure	of	German	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

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

 วิชาบังคับกั่อน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชาภาษาเยิอรมัน	 1	 ได้ 

ไม่ต่ำ�ากัว่าระดับ	 C	 หรือสอบกัารจัดระดับความร้้ภาษาเยิอรมัน 

ได้ระดับ	ผ่่านไวยิากัรณ์เยิอรมัน	ทุักัษะกัารอ่าน	ฟ้ัง	พ้ด	และเขียิน 

ในระดับส้งขึ�น	 ความร้้เบื�องต่้นทุางด้านวัฒนธรรมทีุ�เกัี�ยิวข้อง 

กัับป็ระเทุศึเยิอรมัน

  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.



77

110 312 ภาษาอิตาเลีิย์น 1       2 (1-2-3)

	 พื�นฐานและโครงสร้างทีุ�สำาคญัของภาษาอติ่าเลยีิน	โดยิอาศัึยิ

ทุักัษะกัารอ่าน	ฟ้ัง	พ้ด	และเขียิน

  Italian 1

	 Foundation	and	essential	structure	of	Italian	language	

through	reading,	listening,	speaking,	and	writing	skills.

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

 วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาภาษาอิต่าเลียิน	1	ได้ไม่ต่ำ�า

กัว่าระดับ	 C	 หรือสอบกัารจัดระดับความร้้ภาษาอิต่าเลียินได้ระดับ 

ผ่า่นศึึกัษาไวยิากัรณภ์าษาอติ่าเลยีิน	ทัุกัษะกัารอ่าน	ฟั้ง	พด้	และเขยีิน 

ในระดับส้งขึ�น	 ความร้้เบื�องต่้นทุางด้านวัฒนธรรมทีุ�เกัี�ยิวข้อง 

กัับป็ระเทุศึอิต่าเลียิน

  Italian 2

 Prerequisite	:	Pass	Italian	1	with	the	minimum	grade	

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

grammar	through	reading,	listening,	speaking	and	writing	skills	

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

110 314 ภาษาจีน 1         2 (1-2-3)

 โครงสรา้งพื�นฐานทุี�สำาคัญของภาษาจนี	ทัุ�งดา้นกัารออกัเสียิง

และด้านไวยิากัรณ์	 วิธีกัารเขียินต่ัวอักัษรจีน	 250	 ต่ัว	 ต่ลอดจน 

วงศึัพทุ์ทุี�เกัิดจากัต่ัวอักัษรจีนเหล่านั�น

  Chinese 1

 Foundation	and	structure	of	Chinese	language	through	

speaking	and	grammar;	writing	250	Chinese	characters	and	

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

 วิชาบังคับกั่อน:	สอบผ่่าน	วิชาภาษาจีน	1	ได้ไม่ต่ำ�ากัว่าระดับ 

C	 หรือสอบกัารจัดระดับความร้้ภาษาจีนได้ระดับ	 ผ่่านโครงสร้าง

ทุี�สำาคัญของภาษาจีน	 ทัุ�งด้านกัารออกัเสียิงและด้านไวยิากัรณ์	 

ร้ป็ป็ระโยิคทุี�ซึ่ับซึ่้อนขึ�น	และต่ัวอักัษร	300	ต่ัว

  Chinese 2

 Prerequisite:	Pass	Chinese	1	with	the	minimum	grade	of	

C,	or	pass	the	Chinese	Language	Placement	Test.	Structure	

of	Chinese	language	through	speaking	and	grammar;	more	

complex	sentences	and	additional	300	Chinese	characters.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

110 401 ดนตรีกับันวัตกรรม      2 (2-0-4)

 พัฒนากัารของนวัต่กัรรมทุี�เกัี�ยิวข้องกัับกัารสร้างสรรค์ 

ทุางดนต่ร	ีเทุคโนโลยิกีับัดนต่ร	ีกัารบนัทุกึัเสยีิง	กัารบนัทุกึัโนต้่เพลง	

กัารใชเ้ทุคโนโลยิใีนกัารแสดงและกัารฝึกึัซึ่อ้ม	พื�นฐานฟ้สิกิัสเ์กัี�ยิวกับั

เสียิงและคลื�นเสียิง	และระบบกัารรับร้้เสียิงของมนุษยิ์

  Music and Innovation

	 Development	of	innovation	related	to	musical	creativity;	

technology	and	music,	sound	recording,	music	notation,	use	

of	technology	in	performance	and	practice,	the	basic	physics	

of	sound	and	soundwave,	and	the	human	auditory	system.

110 402 การเสีริมสีร้างสุีขภาพแบับัองค์ุรวม    2 (2-0-4)

 กัารเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื�อคุณภาพชีวิต่ทีุ�ดี	 

ป็ัจจัยิทุี�ส่งผ่ลต่่อสุขภาพ	 กัารด้แลสุขภาพต่นเองแบบบ้รณากัาร 

กัลไกัและกัารทุำางานของร่างกัายิเบื�องต่้น	 โภชนากัาร	 กัารเสริม
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สรา้งภม้คิุม้กันั	สขุอนามยัิ	กัารพฒันาสมรรถนะทุางกัายิเพื�อพฒันา 

บุคลิกัภาพ	 จิต่ใจ	 และอารมณ์	 กัารป็้องกัันและแกั้ไขป็ัญหา 

สุขภาพจิต่	กัารฝึึกัสมาธิ

  

  Holistic Health Development

 Holistic	health	development	for	good	quality	of	 life;	

factors	affecting	health,	integrated	personal	health	care,	basic	

knowledge	of	the	human	body	systems	and	their	functions;	

nutrition,	immunity	strengthening,	sanitation;	development	of	

physical	fitness	to	enhance	personality,	mind	and	emotions;	

mental	health	disorder	prevention	and	treatment;	meditation.

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

 พัฒนากัารของเทุคโนโลยิีและนวัต่กัรรมในศึต่วรรษทุี�	 21	

ทุิศึทุางกัารพัฒนา	 แนวทุางในกัารป็ระยุิกัต์่ใช้อย่ิางสร้างสรรค์เพื�อ

สร้างศึักัยิภาพในเชิงเศึรษฐกัิจและสังคม	กัารบริหารจัดกัาร	กัารใช้

ป็ระโยิชน์	และกัารคุ้มครองทุรัพยิ์สินทุางป็ัญญา

  Technology and Innovation in the 21st Century 

	 Development	 and	 direction	 of	 technology	 and	

innovation	in	the	21st	century,	guidelines	to	creatively	apply	

the	 technology	 and	 innovation	 to	 reinforce	 economic	 and	

social	potentials;	management,	utilization,	and	protection	of	

intellectual	property.

110 404 วิธีิ์วิทย์าในการวิจัย์     2 (2-0-4)

วิชาบงัคบักัอ่น	:	สอบผ่า่น	วิชากัารอา่นและกัารเขยีินภาษาอังกัฤษ	2	

	 วิธีกัารและเครื�องมือทุี�จำาเป็็นเพื�อช่วยิในกัารจำาแนกัและ

ค้นคว้าหัวข้อทีุ�สนใจ	 และกัารสร้างความร้้ใหม่ทุี�เกัี�ยิวข้องกัับหัวข้อ

นั�น	 ๆ	 ได้	 ขั�นต่อนและต่รรกัะในกัารทุำาวิจัยิของนักัวิจัยิดนต่รี	 
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วิธีกัารดำาเนินกัารวิจัยิทัุ�งเชิงป็ริมาณและเชิงคุณภาพ	 กัารวิพากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับตั่วอยิ่างงานวิจัยิ	 กัารพัฒนา

โครงกัารวิจัยิใหม่ในหัวข้อทุี�นักัศึึกัษาเลือกั	 โดยิกัารนำาเสนอวิธีกัาร

ดำาเนินวิจัยิและผ่ลกัารวิจัยิผ่่านเว็บไซึ่ต่์

  Research Methodology

Prerequisite	:	Pass	English	Reading	and	Writing	2

	 Methodology	and	 tools	 for	students	 to	 identify	and	

explore	 any	 topics	 of	 their	 interest	 and	 to	 create	 new	

knowledge	 related	 to	 that	 topic;	 steps	 typically	 taken	 by	

music	 researchers	and	the	 logic	behind	them;	quantitative	

and	qualitative	research	methods;	examples	and	discussions	

of	relevant	research	projects;	the	development	of	an	original	

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

culminating	in	the	presentation	of	students’	methodology	and	

results	through	Web	pages.

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

  แลิะการบัำาบััดรักษา 

 กัรณีศึึกัษาสภาวะความเจ็บป็่วยิอันเกัิดจากักัารป็ระกัอบ

วิชาชีพดนต่รี	ลักัษณะเบื�องต่้นของอากัาร	กัารบำาบัดและกัารรักัษา

เบื�องต่้น	 ผ่ลทีุ�มีต่่อวิชาชีพและสภาวะทุางจิต่ใจ	 และกัารป้็องกััน 

ความเจ็บป็่วยิอันเกัิดจากักัารป็ระกัอบวิชาชีพดนต่รี

 

  Musician Illnesses, Prevention and Treatment

 Case	studies	of	health	problems	in	musicians;	initial	

signs	and	symptoms,	basic	therapy	and	treatments,	effects	

of	illness	on	music	careers	and	mental	health,	and	prevention	

of	music	performance	related	illness.
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน รวม 26 หน่วยกิต

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

	 บ้รณากัารทุฤษฎีีดนต่รี	ทุักัษะกัารฟ้ัง	และทุักัษะกัารป็ฏิิบัต่ิ

คียิ์บอร์ด	 รวมกัันเป็็นทุักัษะทุางดนต่รีทุี�นักัศึึกัษาสามารถป็ระยิุกัต่์

องคค์วามร้ทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต่รมีาป็ฏิบิตั่บินคยีิบ์อรด์	และสามารถ

บอกัองค์ป็ระกัอบของดนต่รีผ่่านกัารฟั้งและกัารแสดงบทุเพลงได้	

เนื�อหาวชิาป็ระกัอบด้วยิ	ขั�นค้	่บนัไดเสยีิง	โหมด	ทุรยัิแอดในต่ำาแหนง่

พื�นต่้นและต่ำาแหน่งพลิกักัลับครั�งทุี�	 1	กัารป็ระสานเสียิงขั�นพื�นฐาน 

ในระบบเสียิงไดอาโทุนิกั	 กัารเขียินเสียิงป็ระสานสี�แนว	 แนวเบส

ต่ัวเลข	โน้ต่นอกัคอร์ด	เคเดนซึ่์	และอัต่ราจังหวะธรรมดา

  

  Performing Musicianship 1

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

identify	 various	 elements	 of	 music	 through	 listening	 and	

performing	actual	repertoires;	contents	include	intervals,	scales	

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

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

cadences,	and	simple	rhythm.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	1

	 บ้รณากัารทุฤษฎีีดนต่รี	ทุักัษะกัารฟ้ัง	และทุักัษะกัารป็ฏิิบัต่ิ

คียิ์บอร์ด	 รวมกัันเป็็นทุักัษะทุางดนต่รีทุี�นักัศึึกัษาสามารถป็ระยิุกัต่์

องคค์วามร้ทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต่รมีาป็ฏิบิตั่บินคยีิบ์อรด์	และสามารถ

บอกัองค์ป็ระกัอบของดนต่รีผ่่านกัารฟั้งและกัารแสดงบทุเพลงได้ 
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เนื�อหาวิชาป็ระกัอบด้วยิ	 กัารป็ระสานเสียิงแบบอิงกุัญแจเสียิง 

ทุรัยิแอดไดอาโทุนิกั	คอร์ดทุบเจ็ดทุุกักัารพลิกักัลับ	กัารเขียินเสียิง

ป็ระสานสี�แนว	อัต่ราจังหวะธรรมดา	และอัต่ราจังหวะผ่สม

  Performing Musicianship 2

Prerequisite	:	Pass	Performing	Musicianship	1.

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

identify	 various	 elements	 of	 music	 through	 listening	 and	

performing	actual	repertoires;	contents	include	tonal	harmony	

consisting	 of	 diatonic	 triads	 and	 seventh	 chords	 in	 any	

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

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	2	

	 บ้รณากัารทุฤษฎีีดนต่รี	 ทัุกัษะกัารฟั้งและทัุกัษะกัารป็ฏิิบัติ่

คียิ์บอร์ด	 รวมกัันเป็็นทุักัษะทุางดนต่รีทุี�นักัศึึกัษาสามารถป็ระยิุกัต่์

องค์ความร้ทุ้างดา้นทุฤษฎีดีนต่รมีาป็ฏิบิตั่บินคยีิบ์อรด์	และสามารถ

บอกัองค์ป็ระกัอบของดนต่รีผ่่านกัารฟั้งและกัารแสดงบทุเพลงได้

เนื�อหาวิชาป็ระกัอบด้วยิ	 กัารป็ระสานเสียิงแบบโครมาต่ิกั	 คอร์ด

โดมินันท์ุระดับสอง,	 คอร์ดแป็รในบันไดเสียิงไมเนอร์	 กัารเป็ลี�ยิน

กัุญแจเสียิง	 กัารเขียินเสียิงป็ระสานสี�แนว	 อัต่ราจังหวะธรรมดา	 

อัต่ราจังหวะผ่สม	อัต่ราจังหวะซึ่้อน	และสังคีต่ลักัษณ์เบื�องต่้น

  Performing Musicianship 3

Prerequisite	:	Pass	Performing	Musicianship	2.

	 Integration	of	music	theory,	aural	skills,	and	keyboard	

skills	into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	

their	 theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	

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

harmony	consisting	of	secondary	dominant,	scalar	variants,	

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

rhythm;	simple	form.

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

 วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	3	

บร้ณากัารทุฤษฎีดีนต่ร	ีทุกััษะกัารฟ้งั	และทุกััษะกัารป็ฏิบิตั่คิยีิบ์อรด์

รวมกัันเป็็นทุักัษะทุางดนต่รีทีุ�นักัศึึกัษาสามารถป็ระยุิกัต์่องค์ความ

ร้้ทุางด้านทุฤษฎีีดนต่รีมาป็ฏิิบัติ่บนคีย์ิบอร์ด	 และสามารถบอกั 

องค์ป็ระกัอบของดนต่รีผ่่านกัารฟ้ังและกัารแสดงบทุเพลงได้	 

เนื�อหาวิชาป็ระกัอบด้วยิ	 กัารป็ระสานเสียิงแบบโครมาต่ิกั	 คอร์ด 

โดมินันท์ุระดับสอง	 คอร์ดแป็รในบันไดเสียิงไมเนอร์	 คอร์ดยืิม	 

คอร์ดแนวนอน	 คอร์ดนิอาโพลิต่ัน	 และคอร์ดค้่หกัออกัเมนเทุด	 

กัารเป็ลี�ยินกัุญแจเสียิง	 กัารเขียินเสียิงป็ระสานสี�แนว	 อัต่ราจังหวะ

ผ่สม	และอตั่ราจังหวะซ้ึ่อน	สงัคตี่ลกััษณ์	โมทุฟี้และกัารพฒันาโมทีุฟ้

  Performing Musicianship 4

 Prerequisite:	Pass	Performing	Musicianship	3.

Integration	of	music	 theory,	aural	skills,	and	keyboard	skills	

into	a	unified	musicianship	skills	where	students	apply	their	

theoretical	 knowledge	 in	 practice	 on	 keyboard	 and	 identify	

various	elements	of	music	 through	 listening	and	performing	

actual	repertoires;	content	include	chromatic	harmony	consisting	

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

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

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

 ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีต่ั�งแต่่ยิุคกัลางจนถึงยิุคเรอเนอซึ่องส์ 

ผ่่านสภาพสังคมและกัารเป็ลี�ยินแป็ลงต่่าง	ๆ
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  Western Music History 1

 Western	music	history	from	the	Medieval	period	to	

the	Renaissance	period	through	various	states	of	societies	

and	changes.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีต่ะวันต่กั	1

	 ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีต่ั�งแต่่สมัยิศึต่วรรษทุี�	 17	 จนถึงสมัยิ

ศึต่วรรษทุี�	18	ผ่่านสภาพสังคมและกัารเป็ลี�ยินแป็ลงต่่าง	ๆ

  Western Music History 2

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	1.

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

through	various	states	of	societies	and	changes.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีต่ะวันต่กั	2

	 ป็ระวตั่ศิึาสต่รด์นต่รตัี่�งแต่่สมัยิศึต่วรรษทุี�	19	จนถงึสมัยิกัลาง

ศึต่วรรษทุี�	20	ผ่่านสภาพสังคมและกัารเป็ลี�ยินแป็ลงต่่าง	ๆ

  Western Music History 3

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	2.

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

20th	century	through	various	states	of	societies	and	changes.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีต่ะวันต่กั	3

	 ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์ดนต่รีร่วมสมัยิผ่่านสภาพสังคมและกัาร

เป็ลี�ยินแป็ลงต่่าง	ๆ
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  Western Music History 4

Prerequisite	:	Pass	Western	Music	History	3.

	 Contemporary	Western	music	history	through	various	

states	of	societies	and	changes.

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

 กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทุี�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต่์ใช้

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีเพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับกัลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกัับสภาวะและความต่้องกัารของกัลุ่มชุมชน

  Music for Society 1

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	suit	the	conditions	and	needs.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	1

	 กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทุี�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต่์ใช้ 

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีเพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับกัลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกัับสภาวะ	 และความต้่องกัารของกัลุ่มชุมชน 

ทุี�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดในพื�นทุี�หรือกัลุ่มชุมชนทีุ�แต่กัต่่างจากัดนต่รี 

เพื�อป็ระชาสังคม	1	และครอบคลุมกัลุ่มผ่้้ชมทุี�มากัขึ�น

  Music for Society 2

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	1.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	1	and	cover	more	audiences.



86

111 111 ดนตรีเพื�อปิระชาสัีงคุม 3    1 (0-2-1)

 วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	2

กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทีุ�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต์่ใช้องค์ความร้้ 

ทุางด้านดนต่รี เพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้ กัับกัลุ่มชุมชน	 โดยิมี 

ความสอดคล้องกัับสภาวะ	 และความต้่องกัารของกัลุ่มชุมชน 

ทุี�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดในพื�นทุี�หรือกัลุ่มชุมชนทีุ�แต่กัต่่างจากัดนต่รี 

เพื�อป็ระชาสังคม	2	และครอบคลุมกัลุ่มผ่้้ชมทุี�มากัขึ�น

  Music for Society 3

 Prerequisite:	Pass	Music	for	Society	2.

Creative	 musical	 activities	 focusing	 on	 applying	 musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	to	

suit	the	conditions	and	needs;	the	activities	must	be	arranged	

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

for	Society	2	and	cover	more	audiences.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	3

	 กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทุี�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต่์ใช้องค์

ความร้้ทุางด้านดนต่รีเพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับกัลุ่มชุมชน	 โดยิมี 

ความสอดคล้องกัับสภาวะ	 และความต้่องกัารของกัลุ่มชุมชน 

ทุี�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดในพื�นทุี�หรือกัลุ่มชุมชนทีุ�แต่กัต่่างจากัดนต่รี 

เพื�อป็ระชาสังคม	3	และครอบคลุมกัลุ่มผ่้้ชมทุี�มากัขึ�น

  Music for Society 4

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	3.

	 reative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

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

 กัารศึึกัษาบทุเพลงป็ระสานเสียิงและเทุคนิคกัารใช้เสียิง 

ป็ระกัอบด้วยิ	 ทุ่ายืิน	 กัารหายิใจ	 กัารวางเสียิง	 กัารออกัเสียิง 

อักัขระวิธี	 กัารแสดงอารมณ์ความร้้สึกั	 กัารฝึึกัซึ่้อมร้องเพลง 

แบบเดี�ยิวและแบบกัลุ่ม	ทุักัษะกัารร้องป็ระสานเสียิง	ป็ระกัอบด้วยิ

กัารจัดความสมดุล	กัารป็รับเสียิงให้เข้ากัับผ่้้อื�น	และกัารใช้สีสัน

  Chorus 1

 Study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	 techniques	

including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	 diction,	

expression;	 practicing	 individual	 and	 group	 singing;	 choral	

skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	use	of	

timbre.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารขับร้องป็ระสานเสียิง	1

	 กัารศึึกัษาเพิ�มเต่ิมเกัี�ยิวกัับบทุเพลงขับร้องป็ระสานเสียิง 

และเทุคนิคกัารใช้เสียิง	 ป็ระกัอบด้วยิ	 ทุ่ายิืน	 กัารหายิใจ	 

กัารวางเสียิง	 กัารออกัเสียิงอักัขระวิธี	 กัารแสดงอารมณ์ความร้้สึกั	 

กัารฝึึกัซึ่้อมร้องเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกัลุ่ม	 ทุักัษะกัารร้อง 

ป็ระสานเสยีิง	ป็ระกัอบด้วยิ	กัารจัดความความสมดลุ	กัารป็รบัเสยีิง

ให้เข้ากัับผ่้้อื�น	และกัารใช้สีสัน

  Chorus 2

Prerequisite	:	Pass	Chorus	1.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

use	of	timbre.
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน 59 หน่วยกิต

111 201 ทักษะวิชาเอก 1     3 (0-3-6)

 พัฒนากัารทัุกัษะเครื�องดนต่รีเอกักัับอาจารย์ิผ่้้สอน 

เป็็นรายิบุคคล	 โดยิเน้นศึึกัษาบทุเพลงและแบบฝึึกัหัดทีุ�ฝึึกัพื�นฐาน

สำาคัญสำาหรับเครื�องดนต่รีเอกั	 หลักักัารพื�นฐานในกัารบรรเลง 

เครื�องดนต่ร	ีบทุบาทุและหนา้ทุี�ของนกััดนต่รทีุั�งในฐานะของนกััแสดง 

ดนต่รีเดี�ยิวและนักัแสดงดนต่รีป็ระกัอบ	 กัารต่ีความบทุเพลง 

และทุักัษะกัารแสดงต่่อหน้าผ่้้ชม

  Major Skill 1

 Development	of	student’s	major	instrument	skills	with	

private	teacher,	focusing	on	repertoires	and	exercises	that	help	

train	the	fundamental	and	essential	skills	of	the	instrument;	

basic	principles	of	the	instrument;	role	and	responsibility	of	

musician	as	a	solo	performer	and	accompanist;	interpretation	

and	public	performance	skills.

111 202 ทักษะวิชาเอก 2      3 (0-3-6)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	1

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	ทุักัษะวิชาเอกั	1	กัารฝึึกัทุักัษะเครื�องดนต่รี

เอกัในระดับทุี�ส้งขึ�น	โดยิเน้นกัารพัฒนาเทุคนิกักัารบรรเลงซึ่ึ�งพบใน

บทุเพลงและแบบฝึึกัหัดทุี�ยิากัขึ�น

  Major Skill 2

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	1.

	 Continuation	 of	 Major	 Skill	 1;	 further	 training	 on	

the	instrumental	skills	at	the	higher	 level,	focusing	on	the	

development	of	playing	techniques	found	in	more	demanding	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	2

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทัุกัษะวิชาเอกั	 2	 ทัุกัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยิุคสมัยิ	 รวมถึงกัารนำา

ความร้้ด้านทุฤษฎีีและทุักัษะกัารฟ้ังจากักัารเรียินชั�นป็ีทุี�	 1	 มาช่วยิ

ในกัารต่ีความบทุเพลง

  Major Skill 3

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	2.

	 Continuation	of	Major	Skill	2;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	 musical	 periods;	 utilization	 of	 student’s	 Freshman	

knowledge	 in	 theory	 and	 aural	 skills	 to	 help	 in	 music	

interpretation.

111 204 ทักษะวิชาเอก 4     3 (0-3-6)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	3

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทัุกัษะวิชาเอกั	 3	 ทัุกัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยิุคสมัยิ	 รวมถึงกัารนำา

ความร้้ด้านทุฤษฎีีและทุักัษะกัารฟ้ังจากักัารเรียินชั�นป็ีทุี�	 1	 มาช่วยิ

ในกัารต่ีความบทุเพลง

  Major Skill 4

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	3.

	 Continuation	of	Major	Skill	3;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	 musical	 periods;	 utilization	 of	 student’s	 Freshman	

knowledge	 in	 theory	 and	 aural	 skills	 to	 help	 in	 music	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	4

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทุักัษะวิชาเอกั	 4	 ทุักัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยิุคสมัยิ	 รวมถึงกัารนำา

ความร้้ดา้นกัารป็ระสานเสยีิง	สงัคตี่ลกััษณ	์และป็ระวติั่ศึาสต่รด์นต่ร	ี

มาช่วยิในกัารต่ีความบทุเพลง

  Major Skill 5

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	4.

	 Continuation	of	Major	Skill	4;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods;	utilization	of	knowledge	in	harmony,	

form,	and	music	history	to	help	in	music	interpretation.

111 206 ทักษะวิชาเอก 6      3 (0-3-6)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	5

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทุักัษะวิชาเอกั	 5	 ทัุกัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยิุคสมัยิ	 รวมถึงกัารนำา

ความร้้ดา้นกัารป็ระสานเสยีิง	สงัคตี่ลกััษณ	์และป็ระวติั่ศึาสต่รด์นต่ร ี

มาช่วยิในกัารตี่ความบทุเพลง	 และกัารเต่รียิมโครงกัารกัารแสดง

ของนักัศึึกัษาชั�นป็ีทุี�	3

  Major Skill 6

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	5.

	 Continuation	of	Major	Skill	5;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods;	utilization	of	knowledge	in	harmony,	

form,	 and	 music	 history	 to	 help	 in	 music	 interpretation;	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	6

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทัุกัษะวิชาเอกั	 6	 ทุักัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยุิคสมัยิ	 โดยิเน้น 

กัารบ้รณากัารความร้้ต่่าง	ๆ	 ด้านดนต่รีเพื�อเต่รียิมกัารแสดงป็ัจฉิม

นิทุัศึน์ของนักัศึึกัษา

  Major Skill 7

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	6.

	 Continuation	of	Major	skill	6;	further	training	on	the	

instrumental	skills	at	the	higher	level	with	repertoires	from	

many	musical	periods,	focusing	on	the	integration	of	various	

knowledge	in	music	to	prepare	for	student’s	own	Graduate	

Project.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชาเอกั	7

	 วิชาต่่อเนื�องจากั	 ทัุกัษะวิชาเอกั	 7	 ทัุกัษะเครื�องดนต่รีเอกั 

ในระดับทุี�ยิากัขึ�น	 และใช้บทุเพลงจากัหลายิยิุคสมัยิ	 โดยิเน้น 

กัารบ้รณากัารความร้้ต่่าง	 ๆ	 ด้านดนต่รี	 และอาจรวมถึงศึาสต่ร์ 

ด้านอื�นทุี�เกัี�ยิวข้อง	เพื�อเต่รียิมกัารแสดงป็ัจฉิมนิทุัศึน์ของนักัศึึกัษา

  Major Skill 8

Prerequisite	:	Pass	Major	Skill	7.

	 Continuation	of	Major	skill	7	 further	 training	on	the	

instrumental	skills	at	higher	level	with	repertoires	from	many	

musical	 periods,	 focusing	 on	 the	 integration	 of	 various	

knowledge	in	music,	and	optionally	knowledge	in	other	relevant	

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

	 ทุักัษะกัารแสดงดนต่รีกัลุ่มเล็กัร่วมกัับนักัดนต่รีคนอื�น	 ๆ	 

โดยิไม่ใช้วาทุยิกัร	 แบบฝึึกัหัดและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกัับกัารเล่น 

วงแชมเบอร์ในระดับพื�นฐาน	 บทุบาทุและหน้าทีุ�ของนักัดนต่รี 

ในฐานะผ่้้บรรเลงเดี�ยิวและสมาชิกัของวง

  Chamber Music 1

 Skills	 in	performing	with	other	musicians	 in	a	small	

group	setting	without	a	conductor;	exercises	and	repertoires	

suitable	for	chamber	ensemble	at	a	beginning	level;	role	and	

responsibility	of	musician	as	a	solo	performer	and	a	member	

of	an	ensemble.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	1

	 เนื�อหาต่่อจากั	 วิชากัารบรรเลงรวมวง	 1	 ทัุกัษะกัารแสดง

ดนต่รใีนวงแชมเบอร	์แบบฝึกึัหดัและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกับักัารเลน่ 

วงแชมเบอร์ในระดับส้งขึ�น	บทุบาทุและหน้าทุี�ของนักัดนต่รีในฐานะ

ผ่้้บรรเลงเดี�ยิวและสมาชิกัของวง

  Chamber Music 2

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	1.

	 Continuation	of	Chamber	Music	1;	further	development	

of	skills	 in	performing	 in	a	chamber	group;	exercises	and	

chamber	repertoires	of	higher	levels;	role	and	responsibility	of	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	2

	 เนื�อหาต่่อจากั	 วิชากัารบรรเลงรวมวง	 2	 ทัุกัษะกัารแสดง

ดนต่รใีนวงแชมเบอร	์แบบฝึกึัหดัและบทุเพลงทุี�เหมาะสมกัับกัารเลน่

วงแชมเบอรใ์นระดบัส้งขึ�น;	บทุบาทุและหนา้ทีุ�ของนกััดนต่รใีนฐานะ

ผ่้้บรรเลงเดี�ยิวและสมาชิกัของวง

  Chamber Music 3

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	2.

	 Continuation	of	Chamber	Music	2;	further	development	

of	skills	 in	performing	 in	a	chamber	group;	exercises	and	

chamber	repertoires	of	higher	levels;	role	and	responsibility	of	

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

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	3

	 วิชาต่่อเนื�องจากักัารบรรเลงรวมวง	 3	 ระดับบทุเพลงทีุ�มี 

ความยิากัขึ�น	 ยิุคเพลงและกัารแสดงดนต่รีทีุ�เข้มข้นขึ�น	 บทุบาทุ 

และหน้าทีุ�ของนักัดนต่รีทัุ�งในฐานะนักัแสดงเดี�ยิวและสมาชิกั 

ในวงดนต่รี

  

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	4

	 วิชาต่่อเนื�องจากักัารบรรเลงรวมวง	 4	 ระดับบทุเพลงทุี�มี 

ความยิากัขึ�น	ยิุคเพลงและกัารแสดงดนต่รีทุี�เข้มข้นขึ�น	บทุบาทุและ

หน้าทีุ�ของนักัดนต่รทัีุ�งในฐานะนกััแสดงเดี�ยิวและสมาชกิัในวงดนต่รี

  Chamber Music 5

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	4.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 4;	 more	 advanced	

repertoires;	 musical	 periods	 and	 intensive	 chamber	 music	

performance;	role	and	responsibility	of	musician	as	a	solo	

performer	and	a	member	of	an	ensemble.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	5

	 วิชาต่่อเนื�องจากักัารบรรเลงรวมวง	 5	 ระดับบทุเพลงทุี�มี 

ความยิากัขึ�นและจากัหลายิยิุคสมัยิ

  Chamber Music 6

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	5.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 5;	 more	 advanced	

repertoires	from	a	variety	of	periods	and	eras.

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

	 พื�นฐานวิธีกัารบรรเลงบทุป็ระพันธ์ดนต่รีป็ระเภทุรวมกัลุ่ม

ขนาดใหญ	่ กัารแสดงดนต่รรีว่มกัับนกััดนต่รกีัลุม่ใหญแ่ละวาทุยิากัร

  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	 กัารบัรรเลิงรวมวงใหญ่ 2 1 (0-2-1)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	1	

	 พื�นฐานวิธีกัารบรรเลงบทุป็ระพันธ์ดนต่รีป็ระเภทุรวมกัลุ่ม

ขนาดใหญ่	กัารแสดงดนต่รีร่วมกัับนักัดนต่รีกัลุ่มใหญ่และวาทุยิากัร

 

  Large Ensemble 2

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	1.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	2	

	 พื�นฐานวิธีกัารบรรเลงบทุป็ระพันธ์ดนต่รีป็ระเภทุรวมกัลุ่ม

ขนาดใหญ่	กัารแสดงดนต่รีร่วมกัับนักัดนต่รีกัลุ่มใหญ่และวาทุยิากัร

  

  Large Ensemble 3

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	2.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

a	conductor.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	3

	 พื�นฐานวิธีกัารบรรเลงบทุป็ระพันธ์ดนต่รีป็ระเภทุรวมกัลุ่ม

ขนาดใหญ่	กัารแสดงดนต่รีร่วมกัับนักัดนต่รีกัลุ่มใหญ่และวาทุยิากัร

  

  Large Ensemble 4

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	3.

	 Fundamental	method	for	playing	repertoires	for	a	large	

ensemble;	performing	with	musicians	in	a	large	ensemble	with	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	4

	 วธิกีัารบรรเลงบทุป็ระพนัธด์นต่รปี็ระเภทุรวมกัลุ่มขนาดใหญ่ 

กัารแสดงดนต่รีร่วมกัับนักัดนต่รีกัลุ่มใหญ่และวาทุยิากัร	 กัารแสดง

ในต่ำาแหน่งทุี�มีความละเอียิดและยิากัขึ�น	 รวมถึงกัารได้มีส่วนร่วม 

ในกัารแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  Large Ensemble 5

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	4.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	 performing	 more	 detailed	 and	 difficult	 parts;	

participation	in	solo	passages.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	5

	 วธิกีัารบรรเลงบทุป็ระพนัธด์นต่รปี็ระเภทุรวมกัลุ่มขนาดใหญ่ 

ธรรมชาต่ิของกัารแสดงดนต่รีร่วมกัันของเครื�องดนต่รีหลากัหลายิ

ชนิด	 กัารแสดงในต่ำาแหน่งทีุ�มีความละเอียิดและยิากัขึ�น	 รวมถึง 

กัารได้มีส่วนร่วมในกัารแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  

  Large Ensemble 6

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	5.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	 performing	 more	 detailed	 and	 difficult	 parts;	

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

	 เข้าชมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ป็ระจำาอาทุิต่ยิ์ของนักัศึึกัษา	และ/

หรอื	ชมกัารแสดงคอนเสริต์่ทีุ�ไดร้บักัารอนมุติั่จากัผ่้ส้อน	กัารวพิากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับกัารแสดง	

  Concert Hours 1

 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงกัารแสดง	1

	 เข้าชมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ป็ระจำาอาทุิต่ยิ์ของนักัศึึกัษา	และ/

หรอื	ชมกัารแสดงคอนเสริต์่ทีุ�ไดร้บักัารอนมุติั่จากัผ่้ส้อน	กัารวพิากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับกัารแสดง	

Concert Hours 2

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	1.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงกัารแสดง	2

	 เข้าชมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ป็ระจำาอาทุิต่ยิ์ของนักัศึึกัษา	และ/

หรอื	ชมกัารแสดงคอนเสริต์่ทีุ�ไดร้บักัารอนมุติั่จากัผ่้ส้อน	กัารวพิากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับกัารแสดง 
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  Concert Hours 3

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	2.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงกัารแสดง	3

	 เข้าชมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ป็ระจำาอาทุิต่ยิ์ของนักัศึึกัษา	และ/

หรอื	ชมกัารแสดงคอนเสริต์่ทีุ�ไดรั้บกัารอนมุติั่จากัผ่้ส้อน	กัารวพิากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับกัารแสดง	

  Concert Hours 4

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	3.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

performance	reviews	and	critiques.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาชั�วโมงกัารแสดง	4.

	 เข้าชมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ป็ระจำาอาทุิต่ยิ์ของนักัศึึกัษา	และ/

หรอื	ชมกัารแสดงคอนเสริต์่ทีุ�ไดรั้บกัารอนมุติั่จากัผ่้ส้อน	กัารวพิากัษ์

และแลกัเป็ลี�ยินความคิดเห็นเกัี�ยิวกัับกัารแสดง	

  Concert Hours 5

Prerequisite	:	Pass	Concert	Hours	4.

	 Attending	 and	 performing	 in	 the	 Weekly	 Student	

Concerts	and/	or	other	concerts	approved	by	the	instructor;	

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

 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเป็ียิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

  Collaborative Piano 1

 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	1

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเป็ียิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

  Collaborative Piano 2

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	1.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	2

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเป็ียิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น
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  Collaborative Piano 3

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	2.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

วิชาบังคับก่ัอน	 :	 สอบผ่่าน	 วิชากัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	 3 

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเปี็ยิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

 

  Collaborative Piano 4

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	3.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	4

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเปี็ยิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

Collaborative Piano 5

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	4.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	5

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเป็ียิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

Collaborative Piano 6

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	5.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

 ป็ฐมนิเทุศึเกัี�ยิวกัับกัลุ่มรายิวิชา	 หัวข้อทีุ� เกัี�ยิวข้องกัับ 

กัารศึึกัษาด้านดนต่รี	 กัารทุำางานร่วมกัันแบบสหวิทุยิากัาร	 บทุนำา 

เข้าส่้เรื�องปั็จจัยิทุางดนต่รี	 บทุนำาเข้าส่้เรื�องกัารวิเคราะห์	 วิธีกัาร 

ฝึึกัซึ่้อมและกัารบันทุึกักัารฝึึกัซึ่้อม

Contextual Studies 1

	 Orientation	 to	 the	 course	 group,	 topics	 related	 to	

musical	studies,	interdisciplinary	collaboration	introduction	to	

musical	materials,	introduction	to	analysis,	methods	of	practice	

and	writing	practice	log.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารศึึกัษาภาคบริบทุ	1

	 กัารสื�อสารดนต่รี	 กัรณีศึึกัษา	 กัารศึึกัษาเกัี�ยิวกัับบทุเพลง

ของต่นเอง;	 กัารเขียินบทุ;	 วิดีโอสั�นเกัี�ยิวกัับโป็รแกัรมกัารแสดง	 

(ส่วนบุคคล/	เดี�ยิว)
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  Contextual Studies 2

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	1.

	 Communicating	 music,	 case	 studies,	 learning	 about	

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

student’s	program	(Individual).

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารศึึกัษาภาคบริบทุ	2

	 วิจารณญาณกัารแสดง	 แนวคิดของความเป็็นเลิศึทุางด้าน

ดนต่รี	ป็ัญหาในกัารซึ่้อมและกัารแสดง	(ส่วนบุคคลและกัลุ่ม)	เช่น 

กัารฝึึกัเขียิน	 อเล็กัแซึ่นเดอร์เทุคนิค	 และกัารต่ีความ	 กัารฝึึกัซึ่้อม

เพื�อกัารแสดง	จิต่วิทุยิากัารแสดงดนต่รี

 

  Contextual Studies 3

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	2.

	 Reflection	on	music	performance;	concept	of	musical	

excellence;	problem	in	practice	and	performance	(individual	

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

technique,	 and	 interpretation;	 training	 for	 performance	

psychology.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารศึึกัษาภาคบริบทุ	3

	 กัารเป็็นนักัดนต่รีในศึต่วรรษทุี�	 21,	 กัรณีศึึกัษา,	 ทุักัษะ 

กัารเป็็นผ่้้ป็ระกัอบกัาร	 เช่น	 กัารเขียินป็ระวัต่ิ	 กัารทุำาเว็บไซึ่ต่์	 

และกัารจัดกัารโครงกัาร;	 กัารจัดโป็รแกัรมและด้แลคอนเสิร์ต่	 

(กัลุ่ม)	กัารนำาเสนอในร้ป็แบบคอนเสิร์ต่	(ภายินอกัสถาบันกััลยิาฯ)	

และกัารทุำางานร่วมกัันแบบสหวิทุยิากัาร
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  Contextual Studies 4

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	3.

	 Being	 21st	 Century	 Musicians,	 case	 studies;	

entrepreneurial	skills,	for	example,	writing	biography,	creating	

a	website,	and	project	management;	concert	programming	

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

and	interdisciplinary	collaboration.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารศึึกัษาภาคบริบทุ	4

	 กัารพัฒนาความคิดเกัี�ยิวกัับกัารแสดงของนักัศึึกัษาชั�นป็ีทุี�	3	

กัารจัดโป็รแกัรมและด้แลคอนเสิรต์่	(สว่นบคุคล/	เดี�ยิว)	กัารทุำางาน

ร่วมกัันแบบสหวิทุยิากัาร	(ส่วนบุคคล/	เดี�ยิว)

Contextual Studies 5

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	4.

	 Developing	ideas	for	recital,	concert	programming	and	

curating	(Individual);	interdisciplinary	collaboration	(individual).

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารศึึกัษาภาคบริบทุ	5

	 กัารจัดกัารแสดง	กัารนำาเสนอกัารแสดงของนักัศึกึัษาชั�นปี็ทีุ�	3

  Junior Recital Project

Prerequisite	:	Pass	Contextual	Studies	5.

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

วิชาบังคับก่ัอน	:	สอบผ่่าน	วิชาโครงกัารกัารแสดงของนักัศึึกัษาชั�นปี็ทีุ�	3

	 กัารค้นคว้าหัวข้อเกีั�ยิวกัับกัารทุำางานร่วมกัันแบบสหวิทุยิากัาร	

ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ดนต่รี	ทุฤษฎีีดนต่รีและกัารวิเคราะห์	กัารป็ระพันธ์เพลง	

วิธีกัารสอน	หรือหัวข้ออื�น	ๆ	ทีุ�นำาไป็ส่้กัารนำาเสนองานปั็จฉิมนิทัุศึน์

  Graduate Project 1

Prerequisite	:	Pass	Junior	Recital	Project.

	 exploration	 of	 interdisciplinary	 collaboration,	 music	

history,	music	theory	and	analysis,	composition,	pedagogy,	

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

Graduate	Project.

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

 วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาป็ัจฉิมนิทุัศึน์	1

กัารนำาเสนอกัารค้นคว้าหัวข้อเกัี�ยิวกัับกัารทุำางานร่วมกัันแบบ 

สหวิทุยิากัาร	 ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ดนต่รี	 ทุฤษฎีีดนต่รีและกัารวิเคราะห์	 

กัารป็ระพนัธเ์พลง	วธิกีัารสอน	หรอืหวัขอ้อื�น	ๆ 	กัารจดักัารคอนเสริต์่

	กัารนำาเสนองานป็ัจฉิมนิทุัศึน์	กัารผ่ลิต่เอกัสารทุี�เกัี�ยิวกัับโครงกัาร

 

  Graduate Project 2

 Prerequisite:	Pass	Graduate	Project	1.

Presentation	of	interdisciplinary	collaboration,	music	history,	

music	theory	and	analysis,	composition,	pedagogy,	Concert	

management;	Graduate	Project	presentation;	production	of	

project	documentation.
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กลุ่มวิชาเลือก จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

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

	 วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	6

วชิาต่อ่เนื�องจากักัารบรรเลงรวมวง	6	ระดบับทุเพลงทีุ�มคีวามยิากัขึ�น	

และกัารรวมกัลุ่มเครื�องดนต่รีทุี�มีความหลากัหลายิมากัขึ�น

  Chamber Music 7

	 Prerequisite:	Pass	Chamber	Music	6.

Continue	from	Chamber	Music	6;	more	advanced	repertoires	

with	more	variety	of	instrument	combination.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวง	7

	 วิชาต่่อเนื�องจากักัารบรรเลงรวมวง	 7	 ระดับบทุเพลง 

ทุี�มีความยิากัขึ�น	 กัารรวมกัลุ่มเครื�องดนต่รีทุี�มีความหลากัหลายิ 

และจากัหลายิยิุคสมัยิ

  

  Chamber Music 8

Prerequisite	:	Pass	Chamber	Music	7.

	 Continue	 from	 Chamber	 Music	 7;	 more	 advanced	

repertoires	with	more	variety	of	instrument	combination	and	

from	different	periods.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	6

	 วธิกีัารบรรเลงบทุป็ระพนัธด์นต่รปี็ระเภทุรวมกัลุม่ขนาดใหญ่ 

ธรรมชาต่ิของกัารแสดงดนต่รีร่วมกัันของเครื�องดนต่รีหลากัหลายิ

ชนิด	 กัารแสดงในต่ำาแหน่งทีุ�มีความเข้มข้นและยิากัขึ�น	 รวมถึง 

กัารได้มีส่วนร่วมในกัารแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง
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  Large Ensemble 7

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	6.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	performing	more	demanding	and	difficult	parts;	

participation	in	solo	passages.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงรวมวงใหญ่	7

	 วธิกีัารบรรเลงบทุป็ระพนัธด์นต่รปี็ระเภทุรวมกัลุ่มขนาดใหญ่ 

ธรรมชาต่ิของกัารแสดงดนต่รีร่วมกัันของเครื�องดนต่รีหลากัหลายิ

ชนิด	 กัารแสดงในต่ำาแหน่งทีุ�มีความเข้มข้นและยิากัขึ�น	 รวมถึง 

กัารได้มีส่วนร่วมในกัารแสดงเดี�ยิวในบทุเพลง

  Large Ensemble 8

Prerequisite	:	Pass	Large	Ensemble	7.

	 Method	for	playing	repertoires	for	a	large	ensemble;	

performing	 with	 musicians	 in	 a	 large	 ensemble	 with	 a	

conductor;	performing	more	demanding	and	difficult	parts;	

participation	in	solo	passages.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	6

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเปี็ยิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

  Collaborative Piano 7

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	6.

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

collaborative	skills	with	other	musicians.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารบรรเลงเป็ียิโนป็ระกัอบ	7

	 กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบเครื�องดนต่รีป็ระเภทุอื�น	 

และกัารบรรเลงเป็ียิโนร่วมกัันต่ั�งแต่่สองคนขึ�นไป็	 เพื�อฝึึกัทุักัษะ 

กัารบรรเลงดนต่รีร่วมกัับผ่้้อื�น

  Collaborative Piano 8

Prerequisite	:	Pass	Collaborative	Piano	7.

	 Piano	performance	accompanying	other	instrument(s),	

including	 performing	 with	 other	 pianist(s),	 to	 enhance	

collaborative	skills	with	other	musicians.

111 307 ทักษะวิชารอง 1      2 (1-2-3)

	 ฝึกึัป็ฏิิบตั่เิครื�องดนต่รโีทุ	(รวมถงึกัารขบัรอ้งและกัารป็ระพนัธ์

เพลง)โดยิกัารเรียินเดี�ยิว	กัารฝึึกัหัดบทุเพลงและแบบฝึึกัหัดต่่าง	ๆ	

โดยิคำานึงถึงป็ัจจัยิต่่าง	ๆ	ได้แกั่	พื�นฐานทุางกัายิภาพในกัารบรรเลง 

เครื�องดนต่รี	 บันไดเสียิง	 อาร์เพจจิโอ	 กัารอ่านโน้ต่	 แนวทุาง 

ในกัารต่ีความบทุเพลง	และทุักัษะกัารแสดงต่่อหน้าผ่้้ชม

  

  Minor Skill 1

	 Performing	skills	on	students’	minor	instrument	(including	

voice	 and	 composition)	 through	 private	 lesson;	 practices	

of	 repertoires	 and	etudes	with	 consideration	 to	 a	physical	

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

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชารอง	1

	 วิชาต่่อเนื�องจากัทัุกัษะวิชารอง	1	โดยิฝึึกัทัุกัษะในระดับทีุ�ยิากัขึ�น

  

  Minor Skill 2

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	1.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	1	 in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

111 309 ทักษะวิชารอง 3      2 (1-2-3)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชารอง	2

	 วิชาต่่อเนื�องจากัทัุกัษะวิชารอง	2	โดยิฝึึกัทัุกัษะในระดับทีุ�ยิากัขึ�น

  Minor Skill 3

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	2.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	2	in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

111 310 ทักษะวิชารอง 4      2 (1-2-3)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะวิชารอง	3

	 วิชาต่่อเนื�องจากัทัุกัษะวิชารอง	3	โดยิฝึึกัทัุกัษะในระดับทีุ�ยิากัขึ�น

  Minor Skill 4

Prerequisite	:	Pass	Minor	Skill	3.

	 A	continuation	of	Minor	Skill	3	in	a	more	advanced	

and	difficult	level.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารขับร้องป็ระสานเสียิง	2
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	 กัารศึึกัษาเพิ�มเติ่มเกีั�ยิวกัับบทุเพลงขับร้องป็ระสานเสียิง 

และเทุคนิคกัารใช้เสียิง	ป็ระกัอบด้วยิ	ทุ่ายืิน	กัารหายิใจ	กัารวางเสียิง 

กัารออกัเสียิงอักัขระวิธี	 กัารแสดงอารมณ์ความร้้สึกั	 กัารฝึึกัซ้ึ่อม 

ร้องเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกัลุ่ม	 ทัุกัษะกัารร้องป็ระสานเสียิง	 

ป็ระกัอบด้วยิ	 กัารจัดความความสมดุล	 กัารป็รับเสียิงให้เข้ากัับผ้้่อื�น 

และกัารใช้สีสัน

  Chorus 3

Prerequisite	:	Pass	Chorus	2.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

use	of	timbre.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารขับร้องป็ระสานเสียิง	3.

	 กัารศึึกัษาเพิ�มเติ่มเกีั�ยิวกัับบทุเพลงขับร้องป็ระสานเสียิง 

และเทุคนิคกัารใช้เสียิง	ป็ระกัอบด้วยิ	ทุ่ายืิน	กัารหายิใจ	กัารวางเสียิง

	 กัารออกัเสียิงอักัขระวิธี	 กัารแสดงอารมณ์ความร้้สึกั	 กัารฝึึกัซ้ึ่อม 

ร้องเพลงแบบเดี�ยิวและแบบกัลุ่ม	 ทัุกัษะกัารร้องป็ระสานเสียิง	 

ป็ระกัอบด้วยิ	 กัารจัดความความสมดุล	 กัารป็รับเสียิงให้เข้ากัับผ้้่อื�น 

และกัารใช้สีสัน

  Chorus 4

Prerequisite	:	Pass	Chorus	3.

	 Further	 study	 of	 choral	 music;	 usage	 of	 vocal	

techniques	 including	 posture,	 breathing,	 tone	 placement,	

diction,	expression;	practicing	individual	and	group	singing;	

choral	skills	including	balance	adjustment,	blending,	and	the	

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

	 กัารใช้สัทุอักัษรสากัล	 กัารถอดต่ัวอักัษรภาษาอังกัฤษ	 

ภาษาอิต่าเลี�ยิน	 ภาษาเยิอรมัน	 ภาษาฝึรั�งเศึส	 และภาษาลาติ่น 

ไป็ส้่สัทุอักัษรสากัล	 (IPA)	 กัารออกัเสียิง	 สัทุอักัษรสากัลทีุ�ถ้กั 

ถอดอักัษรออกัมา

  Diction for Singers

	 Usage	of	International	Phonetic	Alphabet;	transliteration	

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

pronunciation	of	transliterated	IPA.

111 314 ปิฏิิบััติการอุปิรากร      2 (1-2-3)

	 กัารศึึกัษาบทุเพลงอุป็รากัร	 บ้รณากัารกัารร้อง	 กัารแสดง	 

ร้ป็แบบ	 ป็ระเพณีของกัารแสดงอุป็รากัร	 กัารเต่รียิมบทุบาทุ	 

ฉากั	และองค์

  Opera Workshop

	 Exploring	 operatic	 repertoire;	 integration	 of	 operatic	

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

scenes	and	acts.

111 315 แนวปิฏิิบััติการแสีดงดนตรี     2 (1-2-3)

	 แนวทุางในกัารบรรเลงบทุเพลงในยุิคต่่าง	 ๆ	 ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ 

กัารป็ฏิิบัติ่	 แนวคิด	 ข้อจำากััดและความนิยิมของเครื�องดนต่รี	 

และแนวทุางเฉพาะของแต่่ละวัฒนธรรม

 

  Performance Practices

	 Guidelines	in	performing	repertoires	from	different	periods;	

history,	performance	practices,	concepts;	instrumental	limitation	

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

	 พื�นฐานและเทุคนิคกัารกัำากัับวงดนต่รีเบื�องต่้น	 รวมถึง 

กัารอ่านสกัอร์เพลง	 กัารจัดร้ป็แบบวงดนต่รี	 ระบบและธรรมชาติ่ 

ของเครื�องดนต่รี	และกัารต่ีความบทุเพลง

  Conducting

	 Foundation	 and	 basic	 techniques	 of	 ensemble	

conducting	 including	 score	 reading,	 seating	 arrangement,	

systems	and	natures	of	musical	instruments,	and	interpretation	

of	repertoires.

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

	 พื�นฐานกัารสอน	 กัลวิธีกัารสอน	 จิต่วิทุยิากัารสอนดนต่รี	 

กัารสร้างความเป็็นคร้พื�นฐาน	กัารสร้างและเขียินคำาอธิบายิรายิวิชา

ด้านกัารป็ฏิิบัต่ิดนต่รี

  Music Pedagogy 1

	 Foundation	of	music	pedagogy;	teaching	strategy,	

psychology	 of	 music	 teaching,	 foundation	 of	 teacher	

aptitude,	developing	and	writing	course	syllabi	for	music	

performance	courses.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัลวิธีกัารสอนดนต่รี	1

	 กัารศึึกัษาในระดับทุี�ส้งขึ�นในหัวข้อของกัลวิธีกัารสอน 

จิต่วิทุยิากัารสอนดนต่รี	 กัารสร้างและเขียินคำาอธิบายิรายิวิชา 

ด้านกัารป็ฏิิบัติ่ดนต่รี	 และกัารป็ระเมินผ่ล	 กัารฝึึกัสอน	 ปั็ญหา 

และวิธีกัารแกั้ป็ัญหาทุี�เกัี�ยิวข้องกัับกัารสอนดนต่รีป็ฏิิบัต่ิ
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  Music Pedagogy 2

Prerequisite	:	Pass	Music	Pedagogy	1.

	 Advanced	learning	on	teaching	strategy;	psychology	

of	music	teaching,	developing	and	writing	course	syllabi	

for	music	performance	courses	and	evaluation	methods,	

teaching	 practicum,	 problems	 and	 solutions	 related	 to	

teaching	music	skills.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	4

	 กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทุี�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต่์ใช้ 

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีเพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับกัลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกัับสภาวะ	 และความต้่องกัารของกัลุ่มชุมชน 

ทุี�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดในพื�นทุี�หรือกัลุ่มชุมชนทีุ�แต่กัต่่างจากัดนต่รี 

เพื�อป็ระชาสังคม	4	และครอบคลุมกัลุ่มผ่้้ชมทุี�มากัขึ�น

  Music for Society 5

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	4.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	4	and	cover	more	audiences.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	5

	 กัิจกัรรมสร้างสรรค์ทุางดนต่รีทุี�มุ่งเน้นกัารป็ระยิุกัต่์ใช้ 

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีเพื�อสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับกัลุ่มชุมชน	 

โดยิมีความสอดคล้องกัับสภาวะ	 และความต้่องกัารของกัลุ่มชุมชน 

ทุี�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดในพื�นทุี�หรือกัลุ่มชุมชนทีุ�แต่กัต่่างจากัดนต่รี 

เพื�อป็ระชาสังคม	5	และครอบคลุมกัลุ่มผ่้้ชมทุี�มากัขึ�น
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  Music for Society 6

Prerequisite	:	Pass	Music	for	Society	5.

	 Creative	musical	activities	focusing	on	applying	musical	

knowledge	to	benefit	a	community	by	tailoring	the	activities	

to	 suit	 the	 conditions	 and	 needs;	 the	 activities	 must	 be	

arranged	 in	 the	 area	 or	 community	 that	 is	 different	 from	

those	in	Music	for	Society	5	and	cover	more	audiences.

111 321 การศึกษาดนตรีร่วมสีมัย์      2 (1-2-3)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 แนวคิด	เทุคนิค	วิธีกัารป็ระพันธ์	กัารต่ีความ	และแนวทุาง

ในกัารป็ฏิิบัต่ิบทุป็ระพันธ์ในศึต่วรรษทุี�	20	และ	21

 

  Contemporary Music Studies

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Concepts,	 techniques,	 composition	 processes,	

interpretation,	and	guidelines	for	performing	musical	pieces	

from	the	20th	and	21st	centuries.

111 322 ดนตรีโลิก       2 (2-0-4)

	 กัารศึึกัษาเป็รยีิบเทีุยิบดนต่รีจากักัลุม่วฒันธรรมต่่าง	ๆ 	ของโลกั	 

ป็ระวัต่ิและพัฒนากัารทุางดนต่รีในแหล่งวัฒนธรรมต่่าง	 ๆ	 และ 

ความเจริญและความเสื�อมของภาวะดนต่รี	 ป็รัชญา	 กัระบวนกัาร

ถ่ายิทุอด	 พิธีกัรรม	 คุณค่าทุางสังคม	 เครื�องดนต่รี	 กัารป็ระสมวง

ดนต่รี	ระเบียิบวิธีกัารป็ฏิิบัต่ิเครื�องดนต่รี	บุคคลสำาคัญ	ทุฤษฎีีทุาง

ดนต่รี	บทุเพลง	และศึิลป็วัฒนธรรมอื�น	ๆ	ทุี�เกัี�ยิวข้องกัับกัารดนต่รี

  World Music

	 Comparative	study	of	music	 from	different	cultures;	

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

transmission	process,	rituals,	social	values,	instruments	and	

ensembles,	playing	techniques,	notable	figures,	music	theories,	

repertoires,	and	other	arts	and	cultures	related	to	music.

111 323 วรรณ์กรรมดนตรี      2 (2-0-4)

	 กัารศึึกัษาบทุป็ระพันธ์ทุี�สำ าคัญตั่� งแต่่ศึต่วรรษทีุ� 	 16	 

จนถึงปั็จุบัน	 โดยิมุ่งเน้นทุี�วรรณกัรรมดนต่รีสำาหรับวงออร์เคสต่รา	

เพลงร้อง	คียิ์บอร์ด	และเครื�องสายิ

  Music Literature

	 Study	 of	 important	 music	 repertoires	 from	 the	 16th	

century	 to	 the	 present,	 focusing	 on	 symphonic,	 vocal,	

keyboard,	and	string	literature.

111 324 ดนตรีไทย์        2 (1-2-3)

	 ความร้้พื�นฐานดนต่รีไทุยิ	ระบบเสียิง	พื�นผ่ิวดนต่รี	ร้ป็แบบ

และอัต่ลักัษณ์	และทุักัษะเบื�องต่้นในกัารป็ฏิิบัต่ิเครื�องดนต่รีไทุยิ

 

  Thai Music   

	 Fundamental	knowledge	of	Thai	music;	tuning,	texture,	

form	and	basic	performing	skills.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารสัมมนาหรือบรรยิายิหัวข้อพิเศึษทีุ�กัำาหนดขึ�นนอกัเหนือ 

จากัรายิวิชาในหลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่ร์ซึึ่�งเป็็นหัวข้อทีุ�เกีั�ยิวข้อง 

กัับดนต่รี
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  Special Topics in Music 1

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Seminar	or	lecture	on	special	topics	related	to	music	

but	not	covered	in	this	Bachelor	of	Music	curriculum.

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

	 วิชาบังคับกั่อน:	สอบผ่่าน	วิชาหัวข้อพิเศึษทุางดนต่รี	1

กัารสัมมนาหรือบรรยิายิหัวข้อพิเศึษทีุ�กัำาหนดขึ�นนอกัเหนือจากั

รายิวชิาในหลกััสต้่รดรุยิิางคศึาสต่รซ์ึ่ึ�งเป็น็หัวขอ้ทุี�เกัี�ยิวขอ้งกับัดนต่รี

  Special Topics in Music 2

	 Prerequisite:	Pass	Special	Topics	in	Music	1.

Seminar	or	lecture	on	special	topics	related	to	music	but	not	

covered	in	this	Bachelor	of	Music	curriculum.

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

	 ความหมายิ	ทีุ�มา	ขอบเขต่	แนวคดิ	และพฒันากัารของดนต่รี

วิทุยิา	กัระบวนกัารวิจัยิทุางด้านดนต่รีวิทุยิา	ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์	ทุฤษฎีี 

กัารวิเคราะห์	 กัารวิจัยิเอกัสารทุางป็ระวัติ่ศึาสต่ร์	 วิวัฒนากัาร

ของเครื�องดนต่รี	 ป็ระติ่มานวิทุยิา	 แนวทุางกัารป็ฏิิบัติ่ดนต่รี	 

และสุนทุรียิศึาสต่ร์

  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.



116

111 328 มานุษย์ดนตรีวิทย์าเบืั�องต้น    2 (2-0-4)

	 ความสัมพันธ์ระหว่างดนต่รีกัับมนุษยิ์ในเชิงมานุษยิดุริยิางค 

วิทุยิา	 พัฒนากัารขององค์ความร้้ของวิชามานุษยิดุริยิางควิทุยิา	 

และผ่ลต่่อความเป็ลี�ยินแป็ลงในวงวิชากัารดนต่รีโลกั	 กัระบวนกัาร

วิจัยิและแนวคิดด้านมานุษยิดุริยิางควิทุยิา	 และผ่ลงานของมานุษยิ 

ดริุยิางควทิุยิาทีุ�โดดเด่น	กัารป็ระยุิกัต์่ใช้ความร้้ทุาง	มานษุยิดรุยิิางค 

วิทุยิาในกัารพัฒนางานดนต่รีในอนาคต่

  Introduction to Ethnomusicology

	 Relationship	 between	 music	 and	 humans	 in	 terms	

of	 ethnomusicology;	 development	 of	 knowledge	 in	

ethnomusicology	 and	 the	 impact	 on	world	music	 studies;	

research	 methodology	 and	 concepts	 in	 ethnomusicology;	

and	 works	 of	 notable	 ethnomusicologists;	 application	 of	

ethnomusicology	knowledge	to	develop	future	musical	work.

111 329 การตีคุวามผู่้านคีุตปิฏิิภาณ์    2 (1-2-3)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารวิเคราะห์และตี่ความบทุเพลงเชิงสร้างสรรค์ผ่่านกัาร

วิเคราะห์เสียิงป็ระสาน	 พื�นฐานกัารฟ้ังจากับทุเพลงต่ัวอยิ่าง	 

และกัารสรา้งสรรคท์ุำานองใหมจ่ากัเสยีิงป็ระสานของบทุเพลงตั่วอย่ิาง

  Interpretation through Improvisation

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Creative	analysis	and	interpretation	of	musical	pieces	

through	harmonic	analysis;	basic	listening	skill	through	musical	

examples,	and	creating	new	melodies	from	harmony	of	musical	

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารวิเคราะห์ลักัษณะเด่นของบทุเพลงในยุิคต่่าง	 ๆ	 โดยิ 

เป็รยีิบเทีุยิบบทุป็ระพนัธข์องคตี่กัวทีีุ�สำาคัญในต่่างยุิคสมัยิ	พัฒนากัาร

และแนวคิดทุี�อยิ้่เบื�องหลังกัารสร้างร้ป็แบบทุางดนต่รีทุี�แต่กัต่่างกััน

  Musical Style Analysis

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Analysis	of	the	dominant	characteristics	of	repertoires	

from	different	periods	by	comparing	the	works	of	important	

composers	from	the	specific	periods;	the	development	and	

concepts	behind	the	different	musical	forms.

111 331 สัีงคีุตลัิกษณ์์แลิะการวิเคุราะห์    2 (2-0-4)

วิชาบังคับกั่อน:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารวเิคราะหค์ตี่ลกััษณแ์ละโครงสรา้งของบทุเพลง	กัารพฒันา

โมทุีฟ้	ป็ระโยิคเพลง	ป็ระโยิคใหญ่	ทุำานองหลักัและกัารแป็ร	สังคีต่

ลักัษณ์	2	และ	3	ต่อน	รอนโด	โซึ่นาต่า	และคีต่ลักัษณ์ทุี�เกัี�ยิวข้อง 

และแนวคิดเบื�องต่้นเกัี�ยิวกัับกัารป็ระพันธ์บทุเพลง	 โพลิโฟ้นิกั 

ในต่้นศึต่วรรษทุี�	18

  Form and Analysis

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Analysis	 of	 musical	 forms	 and	 structures;	 motivic	

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

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

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	2

	 ความร้้เกัี�ยิวกัับเครื�องดนต่รีในวงออร์เคสต่รา	 รวมถึง	 

เครื�องดนต่รีทุดเสียิง	 ช่วงเสียิง	 สีสันเสียิง	 วิธีกัารเล่นและคำาศัึพทุ์	

กัารเรียิบเรียิงเสียิงวงดนต่รีเบื�องต่้นสำาหรับวงขนาดเล็กั

 

  Orchestration 1

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	2.

	 Knowledge	 in	 orchestral	 instruments	 including	

transposing	 instruments,	 ranges	 and	 registers,	 tone	 color,	

playing	techniques	and	terminology;	basic	orchestration	for	

small	ensembles.

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

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชากัารเรียิบเรียิงเสียิงวงดนต่รี	1

	 กัารเรียิบเรียิงเสียิงขั�นส้งสำาหรับวงดนต่รีหลายิขนาด	 

ต่ั�งแต่่วงเชมเบอร์จนถึง	วงออร์เคสต่รา

 

  Orchestration 2

Prerequisite	:	Pass	Orchestration	1.

	 Advanced	 orchestration	 for	 various	 combinations	 of	

instruments,	from	chamber	groups	to	orchestras.

111 334 การปิระพันธ์ิ์       2 (1-2-3)

	 กัารป็ระพันธ์ดนต่รีเพื�อพัฒนาความสามารถในกัารคิด

สร้างสรรค์	กัารป็ระยิุกัต่์ใช้ทุฤษฎีีและทุักัษะทุางดนต่รี	ป็ระกัอบกัับ

แนวความคิดต่่าง	ๆ	เพื�อสร้างงานป็ระพันธ์ดนต่รีร่วมสมัยิ

 



119

  Composition

	 Music	 composition	 to	 improve	 the	 competency	 in	

creative	thinking;	application	of	music	theory	and	musical	skills	

with	various	concepts	to	create	contemporary	composition.

111 335 การปิระพันธ์ิ์อิสีระ      2 (1-2-3)

	 กัารป็ระพันธ์ดนต่รีผ่่านกัารใช้คีต่ป็ฏิิภาณเพื�อพัฒนา 

ความสามารถในกัารคิดสร้างสรรค์	 กัารป็ระยุิกัต์่ใช้ทุฤษฎีี 

และแนวความคิดต่่าง	 ๆ	 เช่น	 กัารเสี�ยิงทุายิ	 เพื�อสร้างงาน

ป็ระพันธ์ดนต่รีร่วมสมัยิ	 โดยิไม่กัำาหนดร้ป็แบบหรือข้อจำากััด 

ของเครื�องดนต่รีทุี�ใช้

  Free Composition

	 Improvisation-based	 music	 composition	 to	 improve	

the	competency	in	creative	thinking;	application	of	various	

concepts	 and	 theories	 such	 as	 indeterminacy	 to	 create	

contemporary	composition	without	any	preconceived	form	or	

instrumental	limitation.

111 336 เทคุโนโลิยี์การบัันทึกเสีีย์ง 2 (1-2-3)

  แลิะการผู้ลิิตงานสีร้างสีรรค์ุทางเสีีย์ง   

	 กัารใช้ห้องบันทึุกัเสียิง	 อุป็กัรณ์และเทุคโนโลยีิกัารอัดเสียิง 

กัระบวนกัารบันทุึกัเสียิง	 กัารป็รับแต่่งผ่สมสัญญาณ	 ต่ัดต่่อ	 

และผ่ลิต่ข้อม้ลเสียิง

  Recording Technology and Sound Production

	 Recording	studio	practice,	equipment,	and	technology	

for	 recording,	 recording	 process,	 equalization	 and	 mixing,	

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

	 ป็ฏิบิตั่กิัารกัารแสดงดนต่รรีว่มกับัเทุคโนโลยิ	ีสื�อภาพดจิติ่อล

และซึ่อฟ้แวร์	 ระบบป็ฏิิสัมพันธ์	 กัารออกัแบบเสียิง	 และกัารแสดง 

คีต่ป็ฏิิภาณร่วมกัับเทุคโนโลยิี

 

  Performing with Technology

	 Performing	with	 technology	workshop;	 digital	 visual	

media	and	software;	interactive	system,	sound	design,	and	

musical	improvisation	with	technology.

111 338 การแต่งทำานองสีอดปิระสีานในระบับัสีปีิชีส์ี 2  (2-0-4)

วิชาบังคับกั่อน	:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารแต่่งทุำานองสอดป็ระสานโดยิกัารจำาแนกัป็ระเภทุ 

ความสัมพันธ์ของเสียิงเป็็น	 5	 ป็ระเภทุ	 ได้แกั่	 กัารแต่่งทุำานอง 

สอดป็ระสานแบบ	1:1	2:1	4:1	ลิเกัเชอร์	และ	ฟ้ลอริด	กัารแต่่ง

ทุำานองสอดป็ระสาน	2-4	เสียิงโดยิกัารเต่ิมแนวเสียิงเหนือ	และ/

หรือใต่้ทุำานองทุี�ให้มา  

Species Counterpoint

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Counterpoint	 based	 on	 a	 categorization	 of	 voice	

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

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

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

วิชาบังคับกั่อน:	สอบผ่่าน	วิชาทุักัษะผ่้้แสดงดนต่รี	4

	 กัารแต่่งทุำานองสอดป็ระสานสำาหรับ	 2-4	 เสียิง	 ในร้ป็แบบ 

ซึึ่�งเป็็นทีุ�นิยิมในช่วง	 ครึ�งแรกัของ	 ศึต่วรรษทีุ�	 18	 โดยิเฉพาะ 

ในงานของ	 เจ	 เอส	 บาค	 กัารเขียินทุ่อนดนต่รี	 สวีทุส์	 แคนอน	 

อินเว็นชัน	และฟิ้วก์ั

  Tonal Counterpoint

Prerequisite	:	Pass	Musicianship	4.

	 Counterpoint	for	two	to	four	voices	in	the	style	popular	

around	 the	first	 half	 of	 the	eighteenth	 century,	 especially	

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

inventions,	and	fugues.
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	201 ทัุกัษะวิชาเอกั	1 3	(0-3-6)

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

111	215
หรือ	111	226

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	1
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	1

1	(0-2-1)

111	221	 ชั�วโมงกัารแสดง	1	 1	(0-2-1)

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

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

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

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

110	101
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 18

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
(แผ่นกัารศึึกัษาอาจป็รับเป็ลี�ยินได้ต่ามความเหมาะสม) 1
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	202 ทัุกัษะวิชาเอกั	2	 3	(0-3-6)

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

111	216 
หรือ	111	227

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	2 
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	2

1	(0-2-1)

111	222	 ชั�วโมงกัารแสดง	2	 1	(0-2-1)

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

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

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

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

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 

-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 18
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	203 ทัุกัษะวิชาเอกั	3	 3	(0-3-6)

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

111	217 
หรือ	111	228

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	3 
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	3	

1	(0-2-1)

111	223 ชั�วโมงกัารแสดง	3	 1	(0-2-1)

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

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

111	109 ดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	1	 1	(0-2-1)

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

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

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

รวมจำานวน 20
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	204 ทัุกัษะวิชาเอกั	4	 3	(0-3-6)

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

111	218 
หรือ	111	229

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	4 
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	4	

1	(0-2-1)

111	224 ชั�วโมงกัารแสดง	4 1	(0-2-1)

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

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

111	110 ดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	2	 1	(0-2-1)

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

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

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

รวมจำานวน 20

2
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	205 ทัุกัษะวิชาเอกั	5	 3	(0-3-6)

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

111	219 
หรือ	111	230

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	5 
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	5	

1	(0-2-1)

111	225 ชั�วโมงกัารแสดง	5 1	(0-2-1)

111	111 ดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	3	 1	(0-2-1)

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

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

111	301 
-	111	339

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

รวมจำานวน 17

3
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	206 ทัุกัษะวิชาเอกั	6	 3	(0-3-6)

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

111	220 
หรือ	111	231

กัารบรรเลงรวมวงใหญ่	6 
หรือ	กัารบรรเลงเปี็ยิโนป็ระกัอบ	6	

1	(0-2-1)

111	112 ดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	4	 1	(0-2-1)

111	237 โครงกัารกัารแสดงของ
นักัศึึกัษาชั�นปี็ทีุ�	3

2	(1-2-3)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	110	405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101 
-	111	339

รายิวิชาเลือกัเสรี 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 14
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แผนการสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	207 ทัุกัษะวิชาเอกั	7	 3	(0-3-6)

111	238 ปั็จฉิมนิทัุศึน์	1 3	(1-4-4)

110	101	-	111	
405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101	-	111	
339

รายิวิชาเลือกัเสรี 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 10
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ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

111	208 ทัุกัษะวิชาเอกั	8 3	(0-3-6)

111	239 ปั็จฉิมนิทัุศึน์	2 3	(1-4-4)

110	101	-	111	
405

รายิวิชาศึึกัษาทัุ�วไป็ 2	(1-2-3),	(2-0-4)

110	101	-	111	
339

รายิวิชาเลือกัเสรี 2	(1-2-3),	(2-0-4)

รวมจำานวน 10

4
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื�อหลักัส้ต่ร

 ภาษาไทย์	 	 	 หลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่รมหาบัณฑิิต่

 ภาษาอังกฤษ 	 	 Master	of	Music	Program

ชื�อป็ริญญา

 ชื�อเต็มภาษาไทย์	 	 ดุริยิางคศึาสต่รมหาบัณฑิิต่

 ชื�อย่์อภาษาไทย์	 	 ดศึ.ม.

 ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ		 Master	of	Music

 ชื�อย่์อภาษาอังกฤษ		 M.M.

รูปแบบข้องหลักสูตร   หลักัส้ต่รป็ริญญาโทุ	2	ปี็	ระบบทุวิภาค

ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทุยิและภาษาอังกัฤษ

การรับเข้้าศึกษา   รับนักัศึึกัษาไทุยิและนักัศึึกัษาต่่างชาติ่

การให้ปริญญา   ป็ริญญาเดียิว

สถานภาพข้องหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

	 ได้พิจารณากัลั�นกัรองโดยิคณะกัรรมกัารพิจารณาหลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่ร 

มหาบณัฑิิต่	(หลกััส้ต่รใหม่	พ.ศึ.	2562)	ให้ความเหน็ชอบในกัารป็ระชมุครั�งทีุ�	3/2561	

วันทีุ�	5	เมษายิน	พ.ศึ.	2561	และได้รับอนุมัติ่/	 เห็นชอบจากัสภาสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	ในกัารป็ระชุมครั�งทีุ�	4/2561	วันทีุ�	16	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2561

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

1)	นักัวิชากัารด้านดนต่รี

2)	นักัดนต่รีเชิงบ้รณากัาร

3)	ผ่้้สร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รี

4)	อาจารยิ์ด้านดนต่รี

5)	ผ่้้ป็ระกัอบกัารด้านดนต่รี

6)	นักัวิชากัารละครและดนต่รี
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ข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตรข้้อมูลเฉพาะข้องหลักสูตร

ปรัชญา ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาข้องหลักสูตร

	 มุ่ งผ่ ลิต่ บัณฑิิต่ทีุ� มีความเ ชี� ยิวชาญและเ ข้า ใจ ในดนต่รีอ ย่ิาง ลึกั ซึึ่� ง	 

มีความต่ระหนักัถึงความสำาคัญของกัารศึึกัษาดนต่รีทัุ�งในฐานะศึาสต่ร์และศิึลป์็	 

มีศัึกัยิภาพในกัารค้นคว้า	 วิจัยิ	และสร้างความร้้ใหม่รวมทัุ�งสามารถบ้รณากัาร 

องค์ความร้้เพื�อสร้างสรรค์ดนต่รีเชิงนวัต่ศิึลป์็ทีุ�มีคุณค่า	และสอดคล้องกัับบริบทุ 

ของความเป็ลี�ยินแป็ลงขององค์ความร้้ในปั็จจุบัน	 โดยิสามารถป็ระยุิกัต์่ใช้ดนต่รี 

ในเชิงบ้รณากัาร	เพื�อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน	สังคม	และป็ระเทุศึชาติ่

ความสำาคัญข้องหลักสูตร 

	 หลักัส้ต่รนี�มุ่งเน้นทีุ�จะพัฒนาผ้้่เรียิน	ทัุ�งในมิติ่ของความร้้	กัารวิจัยิ	และกัาร

สร้างสรรค์ดนต่รีเชิงนวัต่ศิึลป์็	 เพื�อผ่ลิต่บัณฑิิต่ทีุ�มีความเชี�ยิวชาญและความเข้าใจ

อย่ิางลึกัซึึ่�งในด้านดนต่รีเชิงบ้รณากัาร	รวมทัุ�งสามารถป็ระยุิกัต์่ใช้องค์ความร้้ได้

อย่ิางสอดคล้องกัับบริบทุของความเป็ลี�ยินแป็ลงในด้านสังคม	วัฒนธรรม	เศึรษฐกิัจ

และเทุคโนโลยิี	อย่ิางเต่็มต่ามศึักัยิภาพของผ่้้เรียิน	โดยิส่งเสริมให้ผ้้่เรียินพัฒนา

ต่นเองไป็ส่้กัารเป็็นผ้้่นำาในกัารสร้างป็ระโยิชน์ให้กัับสังคมและป็ระเทุศึชาติ่ได้ 

อย่ิางยัิ�งยืิน	ผ่่านศึาสต่ร์ของดนต่รีเชิงบ้รณากัาร
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วัตถุประสงค์ข้องหลักสูตร

1.	 เพื�อผ่ลิต่บัณฑิิต่ทุี�มีความร้ ้และเชี�ยิวชาญทุางด้านดนต่รีเชิงบ้รณากัาร	 

ทีุ�มีศัึกัยิภาพในกัารค้นคว้า	 วิจัยิ	และเปิ็ดกัว้างทุางความคิดในกัารสร้างสรรค์

ทุางด้านดนต่รีเชิงบ้รณากัาร	 และมีทัุกัษะในกัารเรียินร้้พัฒนาต่นเองได้ 

อย่ิางต่่อเนื�อง	 และสามารถป็ระยิุกัต์่ใช้ความร้้ให้เข้ากัับบริบทุของความ

เป็ลี�ยินแป็ลงในด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 เศึรษฐกิัจและเทุคโนโลยีิ	 รวมทัุ�ง 

สามารถบ้รณากัารองค์ความร้้เพื�อสร้างสรรค์ดนต่รีเชิงนวัต่ศิึลป์็ทีุ�สร้าง

ป็ระโยิชน์ให้กัับสังคม	และป็ระเทุศึชาติ่ได้อย่ิางยัิ�งยืิน

2.	 เพื�อผ่ลิต่ผ่ลงานวิจัยิ	 สร้างสรรค์	 นวัต่กัรรม	หรือสร้างองค์ความร้ ้ใหม่ 

ทุางด้านดนต่รี	 รวมทัุ�งส่งเสริมกัารบ้รณากัารองค์ความร้้ทุางด้านดนต่รี 

กัับศึาสต่ร์ทีุ�เกีั�ยิวข้อง

3.	 เพื�อสร้างพื�นทุี�ของกัารแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้เชิงวิชากัารในศึาสต่ร์ของดนต่รี 

เชิงบ้รณากัาร	 ทีุ�ครอบคลุมกัารสร้างสรรค์ในมิติ่ต่่าง	 ๆ	ทุางด้านดนต่รี	 

ทัุ�งในระดับป็ระเทุศึและนานาชาติ่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.	 มคีวามเชี�ยิวชาญและเข้าใจในด้านดนต่รอีย่ิางลกึัซึ่ึ�ง	สามารถเรยีินร้้ด้วยิต่นเอง

อย่ิางต่่อเนื�อง	 และสามารถพัฒนาต่นเองผ่่านกัารสังเกัต่	 ศึึกัษา	 ค้นคว้า	 

คิดวิเคราะห์	 และแกั้ปั็ญหาทุางวิชากัารหรือวิชาชีพ	 ต่ามบริบทุของ 

ความเป็ลี�ยินแป็ลงในด้านสังคม	วัฒนธรรม	 เศึรษฐกัิจ	และเทุคโนโลยิีได้ 

อย่ิางสร้างสรรค์

2.	 เปิ็ดกัว้างทุางความคดิ	มคีวามเข้าใจถึงความเชื�อมโยิงของศึาสต่ร์ทุางด้านดนต่รี

ผ่่านกัารแสดงดนต่รี	กัารป็ระพันธ์	กัารจัดวางนิทุรรศึกัารเสียิง	หรือกัารค้นคว้า

วิจัยิสร้างสรรค์อื�น	ๆ	ทุางด้านดนต่รี	และสามารถบ้รณากัารองค์ความร้้ 

ทุางด้านดนต่รีกัับกัารทุำางานร่วมกัับศึาสต่ร์สาขาอื�น	ๆ	ได้

3.	 เป็็นผ่้ ้นำาในกัารสร้างสรรค์องค์ความร้ ้ใหม่ทุางด้านดนต่รีเชิงบ้รณากัาร 

และนวัต่ศิึลป์็	ทีุ�สามารถสร้างแรงบันดาลใจและทุำางานรว่มกัับผ้้่อื�นในกัารสร้าง

ป็ระโยิชน์ให้กัับสังคม	และป็ระเทุศึชาติ่จากัองค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีของต่น

ได้อย่ิางเหมาะสม
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การดำาเนินการหลักสูตร

วัน – เวลาในการดำาเนินการเรียนการสอน 

 ภาคกัารศึึกัษาต่้น	 	 เดือนสิงหาคม	–	ธันวาคม 

	 ภาคกัารศึึกัษาป็ลายิ		 เดือนมกัราคม	–	พฤษภาคม 

	 ภาคกัารศึึกัษาพิเศึษฤด้ร้อน		เดือนมิถุนายิน	–	กัรกัฎีาคม
	 หมายิเหตุ่	:	ทัุ�งนี�ระยิะเวลาของแต่่ละภาคกัารศึึกัษาอาจป็รับเป็ลี�ยินได้ต่ามทีุ�สถาบันฯ	กัำาหนดต่่อไป็

โครงสร้างหลักสูตร

โคุรงสีร้าง
แผู้น ก

หน่วย์กิต
แบับั ก1 แบับั ก2

จำานวนหน่วยิกิัต่รวม 

ต่ลอดหลักัส้ต่ร

36 39 หน่วยิกิัต่

จำานวนหน่วยิกิัต่ 

รายิวิชาเรียิน

- 27 หน่วยิกิัต่

รายิวิชาบังคับ	 6* 12 หน่วยิกิัต่

รายิวิชาเฉพาะ - 9 หน่วยิกิัต่

รายิวิชาเลือกั - 6 หน่วยิกิัต่

จำานวนหน่วยิกิัต่

วิทุยิานิพนธ์

36 12 หน่วยิกิัต่

*	ศึึกัษาเพิ�มเติ่มโดยิไม่นับหน่วยิกิัต่
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คำาอธิบายรายวิชา คำาอธิบายรายวิชา 

รายวิชาบังคับ จำานวน 12 หน่วยกิต

200 101 การร้้แลิะตีคุวามสัีญลัิกษณ์์ทางดนตรี  3 (3-0-6)

 ระบบกัารบันทึุกัสัญลักัษณ์ทุางดนต่รีในแต่่ละยิุคสมัยิ	 

กัารตี่ความสัญลักัษณ์กัับกัารป็ฏิิบัติ่กัารจัดแสดง	 และนำาเสนอ

ดนต่รีและงานสร้างสรรค์ในสาขาทุี� เกัี�ยิวข้อง	 กัารบ้รณากัาร	 

กัารสื�อสาร	 ดนต่รีและเสียิงผ่่านสัญลักัษณ์	 ตั่วอยิ่างแนวคิด 

ของศึิลป็ินสร้างสรรค์และนักัดนต่รี

Notation Literacy and Interpretation

 Notation	systems	throughout	history;	interpretation	of	

symbols	used	in	music	performance	across	styles	and	in	other	

time-based	performance	arts;	communication	through	notated	

symbols	to	express	musical	structures;	relevant	examples	drawn	

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

 บริบทุในกัารสร้างสรรค์ดนต่รีในสังคมป็ัจจุบัน	กัารวิเคราะห์

วิพากัษ์ป็รากัฏิกัารณ์กัารสร้างสรรค์ดนต่รีทีุ�เกัี�ยิวข้องกัับสังคม 

และวัฒนธรรม	ผ่่านงานสรา้งสรรคแ์ละแนวคดิของนกััดนต่รี	ศิึลป็นิ 

นักัแสดงและนักัทุฤษฎีีทุางสังคมวิทุยิา	 และวัฒนธรรมศึึกัษา	 

กัารศึึกัษาเป็รียิบเทีุยิบกัารสร้างสรรค์ดนต่รีในมุมมองของคุณค่า 

ทุางสุนทุรียิ์ศึาสต่ร์	สังคม	กัารเมือง	และป็รัชญา

Philosophy, Cultures and Aesthetics

	 Contextual	reflections	on	the	meanings	and	functions	

of	musical	practices	and	aesthetics;	analysis	and	critical	

overview	of	the	roles	of	music	in	relation	to	social	and	

cultural	 contexts	 illustrated	 through	 relevant	 works	 by	

composers,	 artists,	 and	 performers	 as	 well	 as	 social	

and	 cultural	 theorists;	 comparative	 studies	 of	 musical	

creativity	within	aesthetic,	social,	political	and	philosophical	

frameworks.

200 103 วิธีิ์วิจัย์ทางดนตรี     3 (3-0-6)

	 แนวคิดและวิธีในกัารต่ั�งคำาถาม	 และป็ระเด็นค้นคว้าวิจัยิ 

ในเชิงสุนทุรียิศึาสต่ร์	 ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์	 และสร้างสรรค์	 กัารอ้างอิง 

วิธีวิทุยิาในกัารวิจัยิ	 กัารใช้เครื�องมือกัารศึึกัษาในเชิงคุณภาพ	 

และป็รมิาณ	กัารป็ระเมนิผ่ล	วเิคราะหผ์่ล	กัระบวนกัารและแนวทุาง

ทุี�เหมาะสมสำาหรับกัารดำาเนินกัารศึึกัษาวิทุยิานิพนธ์ต่ามหัวข้อ 

ของนักัศึึกัษา	 กัารป็ฏิิบัต่ิกัารเขียินโครงร่ างวิทุยิานิพนธ์ 	 

และกัารศึึกัษาวรรณกัรรมทุี�เกัี�ยิวข้อง

Research Methodology in Music

	 Concepts	 and	 methods	 for	 developing	 research	

questions;	exploration	of	research	topics	in	Aesthetics,	History,	

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

research,	assessment,	evaluation	and	analysis;	guidance	in	

identifying	suitable	research	methods	to	match	each	student’s	

topic;	students	are	required	to	write	a	project	proposal	and	

a	literature	review	as	part	of	the	course.

200 104 การศึกษาการบ้ัรณ์าการด้านดนตรี  3 (1-2-6)

	 แนวทุางและต่ัวอยิ่างในกัารสร้างสรรค์ดนต่รีทุี�บ้รณากัาร

ร่วมกัับศึาสต่ร์อื�น	 ๆ	 กัารป็ฏิิบัต่ิกัารโครงกัารศึึกัษาทุี�ส่งเสริม 

กัารบ้รณากัารดนต่รีกัับศึาสต่ร์อื�น	 ๆ	 ภายิใต่้กัารด้แลและให้ 

คำาป็รึกัษาโดยิคณาจารยิ์	

Interdisciplinary Studies in Music

	 Study	of	methods,	theories	and	examples	of	creative	

practices	that	integrate	music	with	other	art	forms;	students	

develop	 a	 practical	 interdisciplinary	 project	 under	 the	

supervision	of	lecturers.

รายวิชาเฉพาะ จำานวน 6 หน่วยกิต

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

	 ป็ฏิิบัต่ิกัารทุักัษะวิชาเอกั	 กัารป็ฏิิบัต่ิเครื�องดนต่รี	 หรือ 

กัารป็ระพันธ์	 หรือ	 กัารสร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รี	 หรือ	 หัวข้อ 

กัารศึึกัษาทุางด้านดนต่รีวิทุยิาทีุ�อาจารย์ิและนักัศึึกัษาต่กัลงร่วมกััน 

ค้นคว้าและเขียินรายิงาน	 ศึึกัษาเชิงวิพากัษ์บนหัวข้อทีุ�เลือกั	 

ภายิใต่้กัารด้แลและให้คำาป็รึกัษาโดยิอาจารยิ์	

Master Music Skills 1

	 Technical	and	artistic	skills	related	to	the	student’s	unique	

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

based	assignments;	under	the	supervision	of	an	advisor.

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

	 กัารศึึกัษาต่่อเนื�องจากัรายิวิชา	 ทัุกัษะวิชาเอกัขั�นส้ง	 1	 

ทุี�ศึึกัษากัารป็ฏิิบัต่ิกัารทุักัษะวิชาเอกั	 กัารป็ฏิิบัต่ิเครื�องดนต่รี	 

หรือ	กัารป็ระพันธ์	หรือ	กัารสร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รี	หรือ	หัวข้อ

กัารศึึกัษาทุางด้านดนต่รีวิทุยิา	 โดยิสร้างความเชื�อมโยิงกัับรายิวิชา

อื�น	ๆ	ทุี�เรียินในหลักัส้ต่ร	และเต่รียิมพร้อมสำาหรับกัารเสนอหัวข้อ

วิทุยิานิพนธ์	ภายิใต่้กัารด้แลและให้คำาป็รึกัษาโดยิอาจารยิ์

Master Music Skills 2

	 Continuation	of	Master	Skills	I;	technical	and	artistic	

skills	 for	 musical	 practice,	 (performance,	 composition	 or	

musicology);	establishing	connections	between	the	student’s	

practice	and	other	courses	in	preparation	for	the	thesis,	under	

the	supervision	of	an	advisor.

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

	 กัารศึึกัษาต่่อเนื�องจากัรายิวิชา	 ทัุกัษะวิชาเอกัขั�นส้ง	 2	 

โดยิศึึกัษา	 ค้นคว้า	 และป็ฏิิบัติ่กัารทัุกัษะวิชาเอกั	 กัารป็ฏิิบัติ่เครื�อง

ดนต่รี	หรือ	กัารป็ระพันธ์	หรือ	กัารสร้างสรรค์ทุางด้านดนต่รี	หรือ 

หัวข้อกัารศึึกัษาทุางด้านดนต่รีวิทุยิา	 โดยิสร้างความเชื�อมโยิง 

กัับหัวข้อทีุ�เกีั�ยิวข้องกัับวิทุยิานิพนธ์	ภายิใต้่กัารด้แลและให้คำาป็รึกัษา

โดยิอาจารย์ิ

Master Music Skills 3

	 Continuation	of	Master	Skills	II;	technical	and	artistic	skills	

for	musical	practice	(performance,	composition	or	musicology);	

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

202 101 หัวข้อการศึกษาการวิเคุราะห์ดนตรี   2 (2-0-4)

	 กัารวิเคราะห์ดนต่รีทีุ�ป็ระพันธ์ในยุิคต่่าง	ๆ 	กัารจัดกัารด้านโมทีุฟ้	

เสียิงป็ระสาน	จังหวะ	พื�นผิ่วดนต่รี	สังคีต่ลักัษณ์	และกัารเรียิบเรียิง

Topics in Music Analysis

	 Analysis	of	selected	music	from	different	eras;	motivic	

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

202 102 หัวข้อการศึกษาแนวปิฏิิบััติการแสีดง  2 (2-0-4)

	 แนวป็ฏิิบัต่ิกัารแสดงดนต่รีในยุิคต่่าง	 ๆ	 จากัแหล่งข้อม้ล

ป็ฐมภ้มิ	 อาทุิ	 โน้ต่ลายิมือต้่นฉบับ	 โน้ต่ทีุ�คัดลอกัด้วยิลายิมือ	 

และต่ำาราดนต่รีทุี�สำาคัญ	กัารเป็รียิบเทุียิบโน้ต่จากัสำานักัพิมพ์ต่่าง	ๆ	

กัารรวบรวมข้อม้ลจากัจดหมายิเหตุ่	บทุวิจารณ์ดนต่รี	และบทุความ

จากัวารสารดนต่ร	ีเพื�อใชใ้นกัารวเิคราะหแ์นวทุางกัารตี่ความบทุเพลง

และศึึกัษากัารเป็ลี�ยินแป็ลงแนวป็ฏิิบัต่ิกัารแสดงดนต่รีในแต่่ละยิุค

สมัยิและในแต่่ละทุ้องถิ�น

Topics in Performance Practices 

	 Performance	 practices	 in	 various	 historical	 periods	

analysed	 using	 primary	 sources	 including	 autographs,	

manuscripts,	and	performance	treatises;	comparative	analysis	

of	editions	and	correspondence,	music	criticism,	and	essays	

published	 in	 music	 magazine;	 students	 also	 examine	 the	

evolution	of	performance	styles	from	one	era	to	the	next	

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

	 บริบทุทุางสังคมวัฒนธรรมทีุ�เกัี�ยิวข้องกัับกัารสร้างสรรค์	 

จัดแสดง	และรับร้้ดนต่รี	ในป็ัจจุบัน	แนวคิดในกัารสร้างสรรค์ดนต่รี 

ความเชื�อมโยิงกัับวิวัฒนากัารทุางสังคม	 เศึรษฐกัิจ	 กัารเมือง	 และ

เทุคโนโลยิี	 รวมถึงศึิลป็ะในแขนงอื�น	 ๆ	 ผ่่านแหล่งข้อม้ลป็ฐมภ้มิ 

ได้แกั่บทุวิจารณ์ดนต่รี	 และบันทุึกัเสียิงสมัยิกั่อน	 รวมถึงข้อม้ล 

ทุุต่ิยิภ้มิ	อาทุิ	จดหมายิเหตุ่	และบทุวิเคราะห์

Topics in Music History

	 Examination	of	the	various	social	contexts	within	which	

music	is	produced,	performed,	and	experienced;	perspectives	

in	 the	creation	of	music;	connections	between	music	and	

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

other	art	forms	through	the	survey	of	primary	source	such	

as	music	reviews	and	historical	sound	recordings;	study	of	

secondary	sources	including	monographs	and	critical	essays.

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

	 กัารเป็รียิบเทีุยิบป็ระวัติ่ศึาสต่ร์	วัฒนธรรม	และบทุบาทุหน้าทีุ�

ของดนต่รีเชิงลึกัในภ้มิภาคเอเชียิและภ้มิภาคอื�น	ๆ 	โดยิมุ่งเน้นให้เห็น

ถึงอัต่ลักัษณ์ทีุ�สำาคัญของดนต่รี	 ความสัมพันธ์ระหว่างดนต่รีกัับผ้้่คน 

ในสังคมผ่่านแนวความคิดทีุ�ส่งผ่ลต่่อ	 วิถีกัารดำาเนินชีวิต่	 โครงสร้าง

สังคมทีุ�สอดคล้องกัับกัารเมือง	นโยิบายิทุางเศึรษฐกิัจ	สุนทุรียิศึาสต่ร์ 

และกัารพัฒนาของดนต่รีในลักัษณะของกัารทุำางานดนต่รีข้ามวัฒนธรรม

Topics in Asian and World Music

	 Historical,	 cultural,	 and	 functional	 comparative	study	

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

relationship	between	the	music	and	the	society	through	the	

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

economic	policies;	aesthetics	of	Asian	music;	cross-cultural	

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

	 กัลวธิกีัารสอนดนต่รแีบบต่่าง	ๆ 	จติ่วิทุยิากัารสอน	พัฒนากัาร

ของเด็กั	วางแผ่นกัารสอนอย่ิางมรีะบบและมปี็ระสทิุธภิาพทัุ�งสำาหรับ

กัารสอนรายิบุคคลและกัารสอนกัลุ่ม	 ฝึึกัฝึนทัุกัษะกัารสอนของตั่วเอง 

ให้เหมาะกัับเด็กันักัเรียินแต่่ละคน	 และเรียินร้้บทุเพลงสำาหรับ

กัารสอนต่ั�งแต่่ในระดับเบื�องต่้นจนถึงระดับกัลาง	 อีกัทุั�งยิังเพิ�มพ้น

ป็ระสบกัารณ์ด้วยิกัารเข้าชมกัารสอนแล้วนำามารายิงานในชั�นเรียิน

Topics in Music Pedagogy

	 Study	of	various	pedagogical	methods	as	well	as	topics	

in	teaching	psychology,	childhood	development;	methods	for	

creating	 systematic,	 comprehensive,	 and	 effective	 lesson	

plans	for	individual	and	group	lessons;	skills	to	tailor	teaching	

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

and	intermediate	repertoire;	lesson	observation	reports	and	

teaching	demonstrations.

202 106 ดนตรีกับัสืี�อภาพย์นตร์       

2 (1-2-3)

	 ทุฤษฎีีและป็รัชญาในกัารบ้รณากัารสื�อภาพยินต่ร์กัับดนต่รี 

ศึึกัษาตั่วอย่ิางแนวคิดทีุ�สำาคัญ	 และป็ฏิิบัติ่กัารกัารผ่ลิต่สื�อดนต่รี 

กัับภาพยินต่ร์	ภายิใต่้กัารด้แลและให้คำาป็รึกัษาโดยิอาจารยิ์ผ่้้สอน

Music & Moving Image Media   

	 Audio-Visual	 theories	 and	 philosophies;	 production	

and	 audio-visual	 integration	 techniques;	 students	 develop	

and	complete	practical	projects	combining	music,	sound	and	

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

  แลิะศิลิปิะเสีีย์ง

	 ป็ระวัต่ิศึาสต่ร์	ทุฤษฎีี	แนวคิด	และสุนทุรียิ์ศึาสต่ร์ของงาน

ศึิลป็ะเสียิง	ผ่่านต่ัวอยิ่างของศึิลป็ิน	นักัดนต่รี	ทุี�สำาคัญ	กัารป็ฏิิบัต่ิ

กัารโครงกัารสรา้งสรรคศิ์ึลป็ะเสยีิง	ภายิใต้่กัารด้แลและใหค้ำาป็รกึัษา

โดยิอาจารยิ์ผ่้้สอน	

Music, Interactive designs and Sonic Arts

	 History,	 theories,	 concepts	 and	 aesthetics	 of	 sonic	

arts	through	the	investigation	of	works	by	some	of	the	main	

exponents	of	this	eclectic	art	form;	creative	projects	in	sonic	

arts	under	the	supervision	of	instructors.

202 108 การรับัร้้ดนตรี     2 (2-0-4)

 ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์	 และพัฒนากัารของศึาสต่ร์ทุางด้านดนต่รี 

และกัารรับร้้	ทุฤษฎีี	แนวคิด	ของกัารรับร้้ทุ่วงทุำานอง	เสียิงป็ระสาน

สีสัน	 และร้ป็แบบทุางดนต่รี	 รวมถึงความเชื�อมโยิงกัับกัารรับร้้กัาร

เคลื�อนไหว	และภาษา	โดยิครอบคลุมถึงดนต่รีในมิติ่	และป็ระเภทุต่่าง	ๆ 	

Music Cognition

	 History	and	evolution	of	music	and	perception;	theories	

and	concepts	of	the	cognitive	processing	of	melody,	harmony,	

timbre,	and	musical	forms,	as	well	as	relationships	between	

music,	movements,	and	language;	illustrated	through	musical	

examples	from	a	diverse	range	of	musical	styles	and	genres.

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

	 พัฒนากัารของกัารบ้รณากัารศึาสต่ร์ทุางด้านดนต่รีกัับ 

กัารสรา้งเสรมิสขุภาพ	และดนต่รใีนกัารสรา้งสงัคมดลุยิภาพ	แนวคดิ

และทิุศึทุางกัารพัฒนาของศึาต่ร	์นวัต่กัรรมต่า่ง	ๆ 	ทีุ�เกัดิขึ�นในป็จัจบุนั 
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และโครงกัารป็ฏิิบัต่ิกัารกัารบ้รณากัารศึาสต่ร์ทุางด้านดนต่รีกัับกัาร

สร้างเสริมสุขภาพเพื�อความเป็็นอยิ้่ทุี�ดี	และสังคมดุลยิภาพ

Music, Society and Well Being

	 The	development	of	the	integration	between	the	science	

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

social	equalit;	concepts	and	directions	of	current	scientific	

research	and	related	innovations;	projects	integrating	music	

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

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

	 หัวข้อพิเศึษทุี�กัำาหนดขึ�นนอกัเหนือจากัรายิวิชาในหลักัส้ต่ร	

ซึ่ึ�งเป็็นหัวข้อทีุ�เกัี�ยิวข้องกัับดนต่รี	 หรือบ้รณากัารร่วมกัับศึาสต่ร์อื�น	

ภายิใต่้กัารด้แลและให้คำาป็รึกัษาโดยิอาจารยิ์ผ่้้สอน

Selected Topic in Music

	 Special	topics	in	music	and	the	integration	between	

music	and	other	sciences	not	covered	in	other	courses	in	

the	curriculum;	under	the	supervision	of	the	instructors.

202 111 ทัศนมิติดนตรีนานาชาติ    2 (1-2-3)

	 ป็รากัฏิกัารณ์ทุางดนต่รีในสังคมป็ัจจุบัน	 หัวข้อกัารศึึกัษา

อิสระซึ่ึ�งเป็็นทุี�สนใจและมีผ่ลต่่อกัารพัฒนาโลกัทุัศึน์ของผ่้้เรียิน 

ในระดับนานาชาติ่	 และกัารป็ฏิิบัติ่กัารโครงกัาร	 ภายิใต้่กัารด้แล 

และให้คำาป็รึกัษาโดยิอาจารยิ์ผ่้้สอน

International Perspective in Music

	 Music	phenomena	in	contemporary	society;	independent	

study	leading	to	the	development	of	students’	perspectives	on	

an	international	level;	practical	projects	under	the	supervision	

of	instructors.
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วิทยานิพนธ์

203 101 วิทย์านิพนธ์ิ์       36 หน่วย์กิต

	 กัารวิจัยิในระดับส้งทุี�เป็็นกัารค้นคว้า	 และสร้างความร้้ใหม่ 

ทุี�กั่อให้เกัิดผ่ลกัระทุบในศึาสต่ร์ของดนต่รีในระดับนานาชาต่ิ

ต่ามร้ป็แบบและวิธีกัารวิจัยิ	 ภายิใต่้กัารกัำากัับด้แล	 กัารควบคุม	 

และกัารให้คำาป็รึกัษา	 ของคณะกัรรมกัารควบคุมวิทุยิานิพนธ์	 

กัารสอบความก้ัาวหน้าวิทุยิานิพนธ์	 ทุำารายิงานวิทุยิานิพนธ์	 

และทุำากัารสอบป้็องกัันวิทุยิานิพนธ์	 ต่ามข้อกัำาหนดของสถาบัน 

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

Thesis

	 Advanced	research	 in	music;	exploring	new	musical	

grounds	within	the	global	context	of	music	contributing	to	

the	knowledge	of	the	 international	community;	defense	of	

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

defense	 according	 to	 Princess	 Galyani	 Vadhana	 Institute	 

of	Music	regulations.

203 102 วิทย์านิพนธ์ิ์      12 หน่วย์กิต

	 กัารวจัิยิในหวัขอ้ดา้นดนต่รีต่ามร้ป็แบบและวธิกีัารวจิยัิภายิใต่้

กัารกัำากับัดแ้ล	กัารควบคมุ	และกัารใหค้ำาป็รกึัษา	ของคณะกัรรมกัาร

ควบคุมวิทุยิานิพนธ์	กัารสอบความกั้าวหน้าวิทุยิานิพนธ์	ทุำารายิงาน

วิทุยิานิพนธ์	 และทุำากัารสอบป็้องกัันวิทุยิานิพนธ์	 ต่ามข้อกัำาหนด 

ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

Thesis

	 Research	in	music	using	formal	research	methodologies	

under	 the	 supervision	 and	 advise	 of	 the	 thesis	 advisory	

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

the	thesis,	and	thesis	defense	according	to	Princess	Galyani	

Vadhana	Institute	of	Music	regulations.
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ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	102 ป็รัชญา	วัฒนธรรม 
และสุนทุรีย์ิศึาสต่ร์

S/U

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	103 วิธีวิจัยิทุางดนต่รี		 S/U

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก1

1
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ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9
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ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	101 กัารร้้และตี่ความบันทึุกั 
สัญลักัษณ์ทุางดนต่รี

3	(3-0-6)

200	102 ป็รัชญา	วัฒนธรรม 

และสุนทุรีย์ิศึาสต่ร์

3	(3-0-6)

201	201 ทัุกัษะวิชาเอกัดนต่รีขั�นส้ง	1 3	(1-2-6)

รวมจำานวน 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

200	103 วิธีวิจัยิทุางดนต่รี 3	(3-0-6)

200	104 กัารศึึกัษากัารบ้รณากัารด้านดนต่รี 3	(1-2-6)	

201	202 ทัุกัษะวิชาเอกัดนต่รีขั�นส้ง	2 3	(1-2-6)

202	101

-	202	111

วิชาเลือกั 2	(2-0-4),	(1-2-3)

รวมจำานวน 11

แผนการศึกษาแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2แผน ก แบบ ก2
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ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

201	203 ทัุกัษะวิชาเอกัดนต่รีขั�นส้ง	3 3	(1-2-6)

202	101

-	202	111

วิชาเลือกั 4	(2-0-4),	(1-2-3)

203	102 วิทุยิานิพนธ์ 3	

รวมจำานวน 10

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสีวิชา ชื�อราย์วิชา จำานวนหน่วย์กิต

203	101 วิทุยิานิพนธ์ 9

รวมจำานวน 9

2
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กระบวนการการติดต่อฝ่ายทะเบียนกระบวนการการติดต่อฝ่ายทะเบียน

ข้ั้นตอนการลงทะเบียน 

สีำาหรับันักศึกษาปิกติ

• รับทุราบป็ฏิิทุินกัารศึึกัษาของสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์ 

(วันลงทุะเบียินรายิวิชาและชำาระค่าธรรมเนียิม)

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

ในระหว่างเวลาทีุ�กัำาหนด	ในป็ฏิิทิุนกัารศึึกัษา	(วันลงทุะเบียินรายิวิชา		 	

และชำาระค่าธรรมเนียิม)

• งานทุะเบยีินพมิพ์ใบลงทุะเบียิน	และแจ้งให้นกััศึกึัษาทุราบว่าต้่องมารบัในวันใด

• ต่รวจสอบแบบลงทุะเบียินว่ารายิวิชาถ้กัต่้องสมบ้รณ์	ลงนามของนักัศึึกัษา			

และให้อาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษาลงนาม

• นำาแบบลงทุะเบียินมายิื�นชำาระค่าธรรมเนียิมกัารศึึกัษาทุี�แผ่นกักัารเงิน 

และบัญชี	นักัศึึกัษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็ับไว้เป็็นหลักัฐาน 

ในระหว่างเวลาทีุ�กัำาหนดในป็ฏิิทิุนกัารศึึกัษา	(วันลงทุะเบียินรายิวิชา 

และชำาระค่าธรรมเนียิม)

• นำาแบบลงทุะเบียินมายิื�นทุี�เจ้าหน้าทุี�ทุะเบียิน

สีำาหรับันักศึกษาที�ติดปัิญหาในการเข้าระบับัด้วย์เงื�อนไขต่าง ๆ

• รับทุราบป็ฏิิทุินกัารศึึกัษาของสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์ 

(วันลงทุะเบียินรายิวิชาและชำาระค่าธรรมเนียิม)

• ต่ิดต่่อแผ่นกัทุะเบียินหรือแผ่นกักัารเงินและบัญชี	โดยิด่วน

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

ในระหว่างเวลาทีุ�กัำาหนดให้เป็็นวันลงทุะเบียินล่าช้า	(บางกัรณี)

• งานทุะเบยีินพมิพ์ใบลงทุะเบียิน	และแจ้งให้นกััศึกึัษาทุราบว่าต้่องมารบัในวันใด

• ต่รวจสอบแบบลงทุะเบียินว่ารายิวิชาถ้กัต่้องสมบ้รณ์	ลงนามของนักัศึึกัษา			

และให้อาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษาลงนาม

• นำาแบบลงทุะเบียินมายิื�นชำาระค่าธรรมเนียิมกัารศึึกัษาและค่าป็รับทุี�แผ่นกั			

กัารเงินและบัญชี	นักัศึึกัษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็ับไว้เป็็นหลักัฐาน

• นำาแบบลงทุะเบียินมายิื�นทุี�เจ้าหน้าทุี�ทุะเบียิน
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ข้ั้นตอนการเพิ่มรายวิชา

• กัรอกัรายิวิชาทุี�ต่้องกัารจะเพิ�มลงในแบบเพิ�มรายิวิชา	(สกัว.ทุบ.002)

• อาจารยิ์ป็ระจำาวิชาลงนามในแบบเพิ�มรายิวิชาให้ต่รงต่ามวิชาทุี�รับผ่ิดชอบ

• อาจารยิ์ทุี�ป็รึกัษาลงนามแบบเพิ�มรายิวิชา	(สกัว.ทุบ.002)

• นำาแบบเพิ�มรายิวิชามายิื�นเจ้าหน้าทุี�ทุะเบียินต่ามวันทุี�กัำาหนดในป็ฏิิทุิน 

กัารศึึกัษา	(วันเพิ�ม/	ถอนรายิวิชา)

• ต่รวจสอบและต่ิดต่ามรายิวิชาทุี�เพิ�ม	ภายิใน	7	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการถอนรายวิชา

• กัรอกัรายิวิชาทุี�ต่้องกัารจะเพิ�มลงในแบบถอนรายิวิชา	(สกัว.ทุบ.003)

• อาจารยิ์ป็ระจำาวิชาลงนามในแบบถอนรายิวิชาให้ต่รงต่ามวิชาทุี�รับผ่ิดชอบ

• อาจารยิ์ทุี�ป็รึกัษาลงนามแบบถอนรายิวิชา	(สกัว.ทุบ.003)

• นำาแบบถอนรายิวิชามายิื�นเจ้าหน้าทุี�ทุะเบียินต่ามวันทุี�กัำาหนดในป็ฏิิทุิน 

กัารศึึกัษา	(วันเพิ�ม/	ถอนรายิวิชา)

• ต่รวจสอบและต่ิดต่ามรายิวิชาทุี�ถอน	ภายิใน	7	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการส่งใบบันทึกการแก้ไข้เกรด

• กัารดำาเนินกัารแก้ัไขเกัรด	ให้ดำาเนนิกัารภายิใน	14	วนันบัจากัวนัเปิ็ดภาคเรยีิน

• กัรอกัรายิละเอียิดในแบบบันทุึกักัารแกั้ไขเกัรด	(สกัว.ทุบ.017)

• นำาแบบบันทุึกักัารแกั้ไขเกัรดให้อาจารยิ์ป็ระจำาวิชา	และอาจารยิ์ทุี�ป็รึกัษา

• นำาแบบคำาร้องยิื�นต่่อเจ้าหน้าทุี�ทุะเบียินเพื�อดำาเนินกัารต่รวจสอบเสนอ		 	

ต่่อป็ระธานหลักัส้ต่ร	คณบดี	รองอธิกัารบดี	และอธิกัารบดีต่ามลำาดับต่่อไป็

• ต่รวจสอบและต่ิดต่ามกัารแกั้ไขเกัรด	ภายิใน	7	-	14	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

• กัรอกัรายิละเอียิดในแบบคำาร้องขอเทุียิบโอนรายิวิชาและหน่วยิกัิต่ 

(สกัว.ทุบ.014)



155

• นำาแบบคำาร้องขอเทุยีิบโอนรายิวชิาและหน่วยิกัติ่	แนบใบรายิงานผ่ลกัารศึึกัษา	

และคำาอธิบายิรายิวิชายืิ�นทีุ�อาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษา	เพื�อลงนามในแบบคำาร้อง

• นำาแบบคำาร้องยิื�นต่่อสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์	เพื�อดำาเนินกัารเสนอต่่อ		 	

ป็ระธานหลักัส้ต่ร	คณบดี	รองอธิกัารบดี	และอธิกัารบดีต่ามลำาดับต่่อไป็

• ต่รวจสอบและต่ิดต่ามกัารเทุียิบโอนรายิวิชาและหน่วยิกัิต่ภายิใน	7	-	20	 

วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการข้อหนังส่อรับรอง

• กัรอกัรายิละเอียิดลงในแบบคำาร้องขอหนังสือรับรอง	(สกัว.ทุบ.012)

• นำาแบบคำาร้องยิื�นชำาระค่าธรรมเนียิมทุี�แผ่นกักัารเงินและบัญชี

• นำาแบบคำาร้องยิื�นทุี�ชำาระค่าธรรมเนียิมเรียิบร้อยิแล้วทุี�เจ้าหน้าทุี�ทุะเบียิน

• ต่รวจสอบและต่ิดต่าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการยื่นคำาร้องข้อผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

• กัรอกัรายิละเอียิดลงในแบบคำาร้องขอผ่่อนผ่ันค่าธรรมเนียิมกัารศึึกัษา		 	

(สกัว.ทุบ.005)

• นำาแบบคำาร้อขอผ่่อนผ่นัค่าธรรมเนยีิมกัารศึกึัษางยิื�นทุี�สำานกััวชิาดรุยิิางคศึาสต่ร์	

ภายิในระยิะเวลากัารลงทุะเบียินรายิวิชาเทุ่านั�น	เพื�อดำาเนินกัารเสนอ 

ต่่อป็ระธานหลักัส้ต่ร	คณบดี	รองอธิกัารบดี	และอธิกัารบดี	ต่ามลำาดับต่่อไป็

• นำาแบบคำาร้องยิื�นทุี�ชำาระค่าธรรมเนียิมเรียิบร้อยิแล้วทุี�เจ้าหน้าทุี�ทุะเบียิน

• ต่รวจสอบและต่ิดต่าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนยื่นหนังส่อคำาร้องทั่วไป

• กัรอกัรายิละเอียิดลงในแบบคำาร้องทุั�วไป็	(สกัว.ทุบ.009)

• นำาแบบคำาร้องทุั�วไป็	แนบเอกัสารทุี�เกัี�ยิวข้องยิื�นทุี�สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์			

เพื�อดำาเนินกัารต่รวจสอบเสนอต่่อป็ระธานหลักัส้ต่ร	คณบดี	รองอธิกัารบดี			

และอธิกัารบดีต่ามลำาดับต่่อไป็

• ต่รวจสอบและต่ิดต่าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำากัาร
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ข้ั้นตอนการข้อสำาเร็จการศึกษา และข้อรับเงินคืนค่าประกันข้องเสียหาย

• กัรอกัรายิละเอียิดลงในแบบคำาร้องขอสำาเร็จกัารศึึกัษา	และขอรับเงินคืน		 	

ค่าป็ระกัันของเสียิหายิ	(สกัว.ทุบ.010)	พร้อมแนบร้ป็ถ่ายิขนาด	1	นิ�ว	 

หรือ	1.5	นิ�ว	(แต่่งกัายิชุดพิธีกัารถ้กัระเบียิบ)	จำานวน	5	ร้ป็

• นำาแบบคำาร้องขอสำาเร็จกัารศึึกัษา	และขอรับเงินคืนค่าป็ระกัันของเสียิหายิ			

ไป็ต่รวจสอบต่ามกัลุ่มงานต่่าง	ๆ	ทีุ�เกีั�ยิวข้องกัับนักัศึึกัษา	กัลุ่มงานห้องสมุด			

กัลุ่มงานพัสดุ	กัลุ่มงานกัารเงิน	และงานทุะเบียิน	เพื�อลงนามความถ้กัต้่อง			

ครบถ้วน

• เจ้าหน้าทุี�ต่รวจสอบเอกัสารคำาร้องขอสำาเร็จกัารศึึกัษา	และขอรับเงินคืน		 	

ค่าป็ระกัันของเสียิหายิเสนอต่่อคณะกัรรมกัารบริหารสถาบันอนุมัติ่

• เจ้าหน้าทุี�ทุะเบียินแจ้งวันรับคืนค่าป็ระกัันของเสียิหายิ

• นักัศึึกัษามารับภายิใน	7	–	14	วันทุำากัาร

ข้ั้นตอนการข้อรับพระราชทานปริญญาบัตร

• กัรอกัรายิละเอียิดลงในแบบคำาร้องขอรับป็ริญญา	(สกัว.ทุบ.011)

• นำาแบบคำาร้องขอรับป็ริญญา	พร้อมชำาระค่าขึ�นทุะเบียินรับป็ริญญาบัต่ร		 	

และค่าเข็มวิทุยิฐานะ	ทีุ�แผ่นกักัารเงินและบัญชี

• เจ้าหน้าทุี�ต่รวจสอบความถ้กัต่้องแบบคำาร้องขอรับป็ริญญา	และดำาเนินเสนอ		

คณบดี	ผ้้่อำานวยิกัาร	รองอธิกัารบดี	และอธิกัารบดีต่ามลำาดับต่่อไป็

• ต่รวจสอบและต่ิดต่าม	ภายิใน	7	-	14	วันทุำากัาร
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แบบคำาร้องต่าง ๆ

สกัว.ทุบ.001	 	 แบบลงทุะเบียิน

สกัว.ทุบ.002		 แบบเพิ�มรายิวิชา

สกัว.ทุบ.003		 แบบถอนรายิวิชา

สกัว.ทุบ.004		 แบบคำาร้องขอเทีุยิบโอนรายิวิชาและหน่วยิกิัต่			 	 		

	 	 	 ภายิในสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

สกัว.ทุบ.005		 แบบคำาร้องขอผ่่อนผั่นชำาระค่าธรรมเนียิมกัารลงทุะเบียินวิชาเรียิน

สกัว.ทุบ.006		 แบบคำาร้องขอลาพักักัารศึึกัษา

สกัว.ทุบ.007		 แบบคำาร้องขอกัลับเข้าศึึกัษา

สกัว.ทุบ.008		 แบบคำาร้องขอลาออกัจากัสถานภาพนักัศึึกัษา

สกัว.ทุบ.009		 แบบคำาร้องทัุ�วไป็

สกัว.ทุบ.010	 	 แบบคำาร้องขอสำาเร็จกัารศึึกัษาและขอรับเงินคืน		 	 		

	 	 	 ค่าป็ระกัันของเสียิหายิ

สกัว.ทุบ.011	 	 แบบคำาร้องขอรับป็ริญญา	

สกัว.ทุบ.012	 	 คำาร้องขอหนังสือรับรอง	

สกัว.ทุบ.013	 	 คำาร้องขอทุำาบัต่รป็ระจำาตั่วนักัศึึกัษา

สกัว.ทุบ.014	 	 แบบคำาร้องเทีุยิบโอนหน่วยิกิัต่จากัสถาบันอุดมศึึกัษาอื�น

สกัว.ทุบ.015	 	 แบบคำาร้องขอลาหยุิดเรียิน

สกัว.ทุบ.016		 คำาร้องขอลงทุะเบียินเรียินโดยิมีหน่วยิกิัต่เกิันกัว่า

	 	 	 หรือน้อยิกัว่ากัำาหนด

สกัว.ทุบ.017	 	 แบบฟ้อร์มกัารส่งคะแนนแก้ัไข

สถานทีุ�ติ่ดต่่อด้านงานทุะเบียิน

สำานักังานสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ชั�น	2	อาคารอำานวยิกัาร

โทุรศัึพท์ุ	02	447	8597	(1101)

นายิกัฤณ	พงษ์นิทุรัพย์ิ	นักัวิชากัารศึึกัษา	

*กัรุณาแต่่งกัายิชุดนักัศึึกัษาก่ัอนมาติ่ดต่่อทุุกัครั�ง*

สามารถดาวน์์โหลดแบบคำาำร้องต่่าง	ๆ	ได้

ผ่่่านทุางเว็็บไซึ่ต์์่	shorturl.at/foAPQ

หรือ	QR	Code
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ด้านกิจการนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3
• กัิจกัารนักัศึึกัษา
• ทุุนกัารศึึกัษา
• กัารแนะแนวและให้คำาป็รึกัษา
• กัารให้บริกัารด้านสุขภาพของนักัศึึกัษา
• กัารศึึกัษาวิชาทุหาร
• องค์กัารนักัศึึกัษา
• กัารบริกัารอื�น	ๆ
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กิจการนักศึกษากิจการนักศึกษา

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 เป็็นสถาบันในระดับอุดมศึึกัษาเฉพาะทุาง 

ด้านดนต่รีโดยิพันธกัิจของสถาบันทุี�ต้่องกัารพัฒนานักัศึึกัษาดนต่รีทุี�เป็็นเลิศึ	 

กัารบริกัารสังคม	 และกัารเป็็นหน่วยิงานวิจัยิ	 และสร้างสรรค์	 อีกัทัุ�งกัารพัฒนา

นกััศึึกัษาใหเ้ป็น็ไป็ต่ามคณุลกััษณะบณัฑิติ่ทีุ�พงึป็ระสงคผ์่า่นคุณคา่องคก์ัร	อนัไดแ้กั	่

ความรักัในดนต่รี	ความสง่างาม	กัารมีศึักัดิ�ศึรีในต่น	กัารมีวิสัยิทุัศึน์ความคิดริเริ�ม

สรา้งสรรค	์สามารถป็ระสานความแต่กัต่า่งและความออ่นนอ้มถอ่มต่น	คณุลกััษณะ

เหล่านี�จะเป็็นแนวทุางในกัารพัฒนานักัศึึกัษาของสถาบันด้วยิกัารจัดกัิจกัรรม 

ทุี�จะนำาไป็ส่้บัณฑิิต่ทีุ�มีคุณภาพส่้สังคมไทุยิต่่อไป็	 พันธกิัจทีุ�สำาคัญของสถาบัน	 

ทุี�จะสามารถสนองพระป็ณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทุร	์คอื	กัารผ่ลติ่บณัฑิิต่ทุี�มคีวามสามารถทุางดา้นดนต่ร	ี 

ทุี�เป็็นเลิศึ	 อีกัทุั�งยิังเป็็นคนดี	 คนเกั่ง	 และมีคุณค่า	 กัิจกัารนักัศึึกัษามุ่งเน้น 

ทุี�จะสร้างพลัง	หนุ่มสาว	โดยิหลอมรวมความร้้ของศึิลป็ะกัารดนต่รีนี�	ให้กัลายิเป็็น

พลังของสังคม

	 งานด้านกิัจกัารนักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ยัิงต่ระหนักัถึง 

กัารสร้างสภาพแวดล้อมทุางกัารศึึกัษานอกัห้องเรียินให้แก่ันักัศึึกัษาผ่่านกิัจกัรรม

หลากัหลายิร้ป็แบบ	 อีกัทัุ�งยัิงทุ้าทุายิความร้้ความสามารถของนักัศึึกัษาทีุ�นักัศึึกัษา

ได้เรียินร้้จากัห้องเรียิน	 ส่้กัารป็ระยุิกัต์่ใช้ได้จริง	 เพื�อเสริมสร้างคุณลักัษณะบัณฑิิต่ 

ทีุ�พึงป็ระสงค์	และพัฒนาศัึกัยิภาพความเป็็นมนุษย์ิ	ต่ลอดจนกัารเป็็นผ้้่ใฝ่ึร้้ต่ลอดชีวิต่
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้เน้นให้นักัศึึกัษาทุำากิัจกัรรมไป็พร้อมกััน 

กับักัารเรยีินร้	้ในด้านกัารเรยีินกัารสอน	นักัศึกึัษาจะสามารถนำาความร้จ้ากักัารเรยีิน

กัารสอนในชั�นเรยีินไป็ส้ก่ัารลงมอืป็ฏิบิตั่จิริงผ่า่นกัจิกัรรมของสถาบนั	และกัจิกัรรม

ของนักัศึึกัษา	 ซึ่ึ�งป็ระกัอบไป็ด้วยิกัิจกัรรมกัารแสดงดนต่รีทุี�สถาบันฯ	 ได้วางแผ่น 

กัารดำาเนินกัารให้มี ลักัษณะทีุ�แต่กัต่่างกััน	 โดยิจัดเป็็นพื�นทุี�กัารจัดแสดง	 

และแนวดนต่รีทีุ�หลากัหลายิ	 ทีุ�พร้อมจะให้นักัศึึกัษาได้ทุดลอง	 และป็ล้กัฝัึง 

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์	ทุี�พร้อมจะนำาไป็ส้่มิต่ิแห่งกัารสร้างสรรค์ผ่่านงานดนต่รี

กิจกรรมในด้านบริการวิชาการดนตรีต่อสาธารณะ

	 นักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาต้่องสำานึกัคุณของแผ่่นดิน	 

ดังพันธกิัจของสถาบันฯ	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนามีร้ป็แบบกัารจัดกิัจกัรรม

ในลักัษณะกัารให้บริกัารกัับสังคม	 กิัจกัรรมทุางด้านดนต่รีทุี�เน้นกัารป็ระยิุกัต์่ 

และป็ระสาน	 ผ่่านกัารสร้างสรรค์ดนต่รีให้เข้ากัับบริบทุทุางความคิดกัับชุมชน 

ในแต่่ละพื�นทุี�ซึ่ึ�งมีความแต่กัต่่างกัันในเชิงวัฒนธรรม	 ขนบป็ระเพณี	 นักัศึึกัษา

สามารถนำาความร้้	 และกัระบวนกัารทุางความคิดด้านดนต่รีมาบ้รณากัาร 

ให้เกัิดป็ระโยิชน์ส้งสุดแกั่สังคม

กิจกรรมอื่น ๆ

	 โครงกัารและกิัจกัรรมของสถาบันฯ	 มุ่งเน้นกัารพัฒนาศัึกัยิภาพให้แก่ั

นักัศึึกัษา	 โดยิมีอาจารยิ์ทุี�ป็รึกัษาให้คำาป็รึกัษาต่ลอดกัารดำาเนินงานของนักัศึึกัษา

เป็็นกัารฝึึกัฝึนทุักัษะด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดกัาร	 ส่งเสริมศึักัยิภาพในทุาง

ความคิดและกัารต่ัดสินใจ	 เพื�อให้นักัศึึกัษาสามารถเรียินร้้และใช้สต่ิป็ัญญาในกัาร

แกั้ไขป็ัญหาอยิ่างถ้กัต่้อง	และมีเหตุ่มีผ่ล
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ทุนการศึกษาทุนการศึกษา

ประเภทข้องทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่

	 1.	ทุุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษาทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิ

	 2.	ทุุนเรียินดี

	 3.	ทุุนฉุกัเฉิน

	 4.	ทุุนกัารศึึกัษาทีุ�ได้รับบริจาคจากับุคคลหรือนิติ่บุคคล

นักศึกษาที่ข้อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

	 1.	คุณสมบัต่ิทุั�วไป็

	 	 1.1	 เป็็นผ้้่ทีุ�ได้ลงทุะเบียินเป็็นนักัศึึกัษาสามัญระดับป็ริญญาบัณฑิิต่

	 	 1.2	 มีความป็ระพฤติ่ดี	สุภาพเรียิบร้อยิ	ไม่เคยิมีป็ระวัติ่กัระทุำาผิ่ดวินัยิ	

	 	 	 และไม่เคยิ	ถ้กัสั�งพักักัารศึึกัษา

	 2.	คุณสมบัติ่เฉพาะของทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาแต่่ละป็ระเภทุ

	 	 2.1	 ทุุนกัารศึึกัษา	สำาหรับนักัศึึกัษาทุุกัชั�นปี็ทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิ

	 	 	 -	 ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิในกัารศึึกัษา

	 	 	 	 (รายิได้รวมผ้้่ป็กัครองไม่เกิัน	240,000	บาทุต่่อปี็)

	 	 	 -	 มีค่าระดับเฉลี�ยิสะสมไม่ต่ำ�ากัว่า	2.50	เว้นแต่่เป็็นผ้้่ทีุ�เข้าศึึกัษา

	 	 	 	 ในภาคกัารศึึกัษาแรกั

	 	 	 -	 ป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับ	ระเบียิบ	และป็ระกัาศึทีุ�เกีั�ยิวข้องกัับ

	 	 	 	 นักัศึึกัษาครบถ้วน

	 	 	 -	 ต้่องเข้าร่วมกิัจกัรรมต่่าง	ๆ	ต่ามทีุ�สถาบันกัำาหนด

	 	 	 -	 มีคุณสมบัติ่อื�นต่ามทีุ�คณะกัรรมกัารกัำาหนด
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	 	 2.2	 ทุุนเรียินดี

	 	 	 -	 มีความสามารถเป็็นเลิศึทุางดนต่รี	

	 	 	 -	 ป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับ	ระเบียิบ	และป็ระกัาศึ	 

	 	 	 	 ทีุ�เกีั�ยิวกัับนักัศึึกัษาครบถ้วน	

	 	 	 -	 ต้่องเข้าร่วมกิัจกัรรมต่่าง	ๆ	ต่ามทีุ�สถาบันกัำาหนด

	 	 	 -	 มีคุณสมบัติ่อื�นต่ามทีุ�คณะกัรรมกัารกัำาหนด

	 	 2.3	 ทุุนฉุกัเฉิน

	 	 	 สำาหรับนักัศึึกัษาซึึ่�งป็ระสบอุบัติ่เหตุ่หรือเหตุ่กัารณ์ร้ายิแรง 

	 	 	 ทีุ�มีผ่ลต่่อฐานะทุางเศึรษฐกิัจ	จนอาจเป็็นผ่ลกัระทุบต่่อกัารศึึกัษา 

	 	 	 ของนักัศึึกัษา

	 	 2.4	 ทุุนกัารศึึกัษาทีุ�ได้รับบริจาคจากับุคคลหรือนิติ่บุคคล

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

คุณสมบัติ นักศึกษา ที่สามารถกู้ยืมได้

1.	 รายิได้ครอบครัวไม่เกัิน	200,000	บาทุต่่อป็ี

2.	 อายิุในขณะทุี�ยิืมเงินเมื�อนับรวมกัับระยิะเวลาป็ลอดหนี�	2	ป็ี 

และเวลาผ่่อน	ชำาระอีกั	15	ปี็	รวมกัันแล้วต้่องไม่เกิัน	60	ปี็

3.	 ทุำาป็ระโยิชน์ต่่อสังคม/	สาธารณะ	(จิต่อาสา)	

4.	 เป็็นผ่้้มีสัญชาต่ิไทุยิ	

5.	 ไม่เป็็นผ่้้สำาเร็จกัารศึึกัษาระดับป็ริญญาต่รีในสาขาใดมากั่อน

6.	 ไม่เป็็นผ่้้ป็ฏิิบัต่ิงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างป็ระจำาในหน่วยิงานของรัฐ 

หรือเอกัชนในลักัษณะเต็่มเวลา

7.	 ไม่เป็็นบุคคลล้มละลายิ

8.	 ไม่เป็็นหรือเคยิเป็็นผ่้้ได้รับโทุษจำาคุกัโดยิคำาพิพากัษาถึงทุี�สุดให้จำาคุกั 

เว้นแต่่	เป็็นความผิ่ดป็ระมาทุ/	ลหุโทุษ

9.	 ไม่เป็็นหรอืเคยิเป็็นผ่้ทุ้ี�ผิ่ดนัดชำาระหนี�กับักัองทุนุ	เว้นแต่่ได้ชำาระครบถ้วนแล้ว

ข้ั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน

1.	 ผ่้้กั้้ยิืมลงทุะเบียินรับรหัสผ่่าน	ได้ทุี�	https://eservices.studentloan.or.th

2.	 ผ่้้กั้้ยิืมยิื�นแบบคำาขอกั้้ยิืมเงิน	

3.	 ผ่้้กั้้ยิืมบันทุึกัค่าเล่าเรียิน	และ/	หรือ	ค่าใช้จ่ายิทุี�เกัี�ยิวเนื�อง

4.	 ผ่้้กั้้ยิืมทุำาสัญญายิืมเงิน

นักศึกษาสีามารถหาข้อม้ลิเพิ�มเติม ได้ทีุ� 

www.studentloan.or.th

โทุร.	0	2016	4888	

ผู้้้ปิระสีานงานสีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา ติ่ดต่่อ 

คุณสิรวิชญ์	ธารไพฑ้ิรย์ิ		นักัวิชากัารศึึกัษา	(กิัจกัารนักัศึึกัษา)

โทุร.	0	2447	8597	ต่่อ	1132
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การแนะแนวและให้คำาปรึกษาการแนะแนวและให้คำาปรึกษา

	 ในช่วงนี�เป็็นเวลาแห่งกัารเป็ลี�ยินแป็ลง	 ทุำาให้นักัศึึกัษาต้่องมีวุฒิภาวะ 

กัารตั่ดสินใจในกัารดำาเนินชีวิต่	 อีกัทัุ�งกัารป็รับตั่วส่้สภาพแวดล้อมใหม่	 เพื�อนใหม่ 

กัารวางต่ัวในบริบทุทุางสังคมทุี�เป็ลี�ยินไป็จากัช่วงเวลาในระดับมัธยิมศึึกัษา 

อีกัทัุ�งครอบครัวทีุ�อาจไกัลห่าง	 ต่ลอดจนความวิต่กักัังวลในระหว่างกัารศึึกัษา 

อาจเป็็นอุป็สรรคในกัารศึึกัษาเล่าเรียินได้	 ทุางสถาบันดนต่รีฯ	 จึงมีกัารให้บริกัาร

แนะแนวให้คำาป็รึกัษาเพื�อคอยิให้ความช่วยิเหลือ	 และแนะแนวทุางในกัารลด 

ความวติ่กักังัวลและหาทุางออกัของป็ญัหาไดอ้ยิา่งเหมาะสมให้กับันกััศึึกัษาทุุกัระดบั 

เพื�อให้นักัศึึกัษาเป็็นบัณฑิิต่	ทุี�พึงป็ระสงค์ของสถาบัน	โดยิจัดให้มีบริกัาร	ดังนี�

1. การแนะแนวให้คำาปรึกษา

	 1.1	 อาจารย์์ที�ปิรึกษา นักัศึึกัษาสามารถนัดพบอาจารยิ์ทุี�ป็รึกัษาได้ในช่วง

เวลาทุำากัาร	 หรือถ้าในกัรณีทุี�มีเหตุ่ฉุกัเฉิน	 นักัศึึกัษาสามารถแจ้งผ่่านบุคลากัร 

ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้	เพื�อให้ทุันทุ่วงทุีต่่อกัารแกั้้ไขป็ัญหา

	 1.2	 กิจการนักศึกษา	 นอกัจากักัารป็รึกัษาอาจารย์ิทุี�ป็รึกัษาแล้วนักัศึึกัษา

ยิังสามารถป็รึกัษาป็ัญหาต่่าง	 ๆ	 ผ่่านงานกัิจกัารนักัศึึกัษา	 ในกัรณีทุี�นักัศึึกัษา

ต่้องกัารความช่วยิเหลือ	 ทัุ�งในด้านเศึรษฐกิัจ	 กัารศึึกัษา	 สุขภาพ	 และสังคม	 

นักัศึกึัษาสามารถเขยีินใบคำารอ้งทัุ�วไป็ผ่า่นทุางสำานกััวิชาฯ	หรือ	งานกัจิกัารนกััศึึกัษา

เพื�อพิจารณาแกั้ไขป็ัญหาต่่อไป็

	 1.3	 นักจิตวิทย์าให้คุำาปิรึกษา	 กัารให้คำาป็รึกัษาจากันักัจิต่วิทุยิา 

ทุี�ทุางสถาบนัฯ	จัดใหม้นัีกัจิต่วิทุยิาเข้ามาบรกิัารใหค้ำาป็รกึัษาป็ระจำาเดอืนละ	1	ครั�ง

โดยินักัศึึกัษาสามารถลงทุะเบียินเพื�อเข้ารับกัารป็รึกัษา	 ได้ทีุ�	 studentaffairs@

pgvim.ac.th	โดยิใชช้ื�อเรื�อง	“ลงชื�อเขา้รบักัารป็รกึัษานกััจติ่วทิุยิา	ป็ระจำาเดอืน	…...”
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2. การอบรมพัฒนานักศึกษา

	 สถาบันจัดอบรมความร้้ในทัุกัษะกัารพัฒนาต่นเองอย่ิางต่่อเนื�องผ่่าน 

รายิวิชา/	กัิจกัรรม/	โครงกัาร	ทุี�จัดต่ลอดทุั�งป็ีโดยิสำานักัวิชาและสถาบันฯ	เพื�อให้

นกััศึกึัษาไดทุ้ำางานจริงกับัมอือาชีพ	โดยิกัารเรยีินร้ผ่้่านกัารป็ฏิบิตั่งิานจรงิในวชิาชพี

ทุางดนต่รีทุุกั	ๆ	ด้าน	อาทุิ	กัิจกัรรม	Master	Class	สำาหรับเครื�องมือเอกัต่่าง	ๆ	

กัารฝึกึัเพิ�มพน้ป็ระสบกัารณใ์นกัารพฒันาวชิาชพีทุางดา้นดนต่รฯี	ทุี�นกััศึกึัษาสนใจ

3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

	 กัารป็ระชาสมัพันธข์อ้มล้ขา่วสารแหลง่งาน	และเป็น็แมข่า่ยิในกัารรับสมคัร

บณัฑิติ่ทุี�จะกัำาลังสำาเรจ็กัารศึกึัษา	และองคก์ัรทุี�มคีวามรว่มมอืกับัสถาบันฯ	สามารถ

ต่ิดต่ามรายิละเอียิดได้ทุี�กัลุ่มเครือข่ายิสารสนเทุศึ	Facebook:	PGVIM	Student

	 ทุางสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาจัดให้มีโครงกัารเครือข่ายิผ้้่ป็ระกัอบกัาร

เพื�อกัารพัฒนานักัศึึกัษา	 และส่งเสริมทุักัษะกัารเรียินร้้ในศึต่วรรษทุี�	 21	 โดยิมี

วัต่ถุป็ระสงค์ให้กัับนักัศึึกัษาได้มีโอกัาสได้ฝึึกัป็ฏิิบัติ่งานจริงกัับหน่วยิงานภายินอกั

ของสถาบัน	อาทุิ	องค์กัร/	หน่วยิงานราชกัาร/	บริษัทุเอกัชน	ฯลฯ	ต่ามความสนใจ

ของนักัศึึกัษา

4. บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ

	 สถาบันฯ	 ให้บริกัารป็ระชาสัมพันธ์ข้อม้ลทุุนกัารศึึกัษาต่่อทัุ�งในและ 

ต่่างป็ระเทุศึ	ต่ลอดจนกัารวางแผ่นกัารศึึกัษาต่่อในอนาคต่	ผ่่านช่องทุางกัารต่ิดต่่อ

ระหว่างสถาบันและนักัศึึกัษาโดยิเครือข่ายิสารสนเทุศึ	เช่น	 เว็บไซึ่ต่์	และโซึ่เชียิล 

มีเดียิ	ในช่องทุางต่่าง	ๆ

“ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแล 

เอาใจใส่นักศึกษา ”
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การให้บริการด้านสุข้ภาพข้องนักศึกษาการให้บริการด้านสุข้ภาพข้องนักศึกษา

บริการด้านสุข้ภาพอนามัย

1.	 บริกัารต้้่ยิาสามัญป็ระจำาบ้าน	 นักัศึึกัษาสามารถเบิกัยิาได้จากัเจ้าหน้าทีุ� 

สำานักังานสถาบันฯ	หรือสำานักังานสำานักัวิชา

2.	 บริกัารกัารรักัษาพยิาบาลเบื�องต่้น	นำาส่งโรงพยิาบาลเมื�อป็่วยิอากัารหนักั

หรือฉุกัเฉิน	และจำาเป็็นต่้องได้รับกัารรักัษากัับแพทุยิ์

3.	 บริกัารจัดทุำาป็ระกัันอุบัติ่เหตุ่นักัศึึกัษา	 โดยิต้่นป็ีกัารศึึกัษาจะมีกัารเก็ับ 

ค่าธรรมเนียิมต่ามป็ระกัาศึ	 “เกั็บค่าธรรมเนียิมป็ระกัันอุบัต่ิเหตุ่กัลุ่ม

นักัศึึกัษา”	 โดยิเมื�อนักัศึึกัษา	 ป็ระสบอุบัต่ิเหตุ่สามารถแจ้งต่ามขั�นต่อน 

โดยิยืิ�นบัต่รป็ระจำาตั่วป็ระกัันอุบัติ่เหตุ่	 แกั่สถานพยิาบาลทีุ�นักัศึึกัษา 

เข้ารับบริกัาร	เพื�อขอใช้สิทุธิ	(ในกัรณีทุี�นักัศึึกัษาไม่ได้พกับัต่รฯ	สามารถ

เกับ็ใบเสรจ็กัารเขา้รบักัารรกััษาเพื�อยืิ�นแก่ัต่วัแทุนป็ระกัันภยัิในภายิหลงัได้

แต่่ต่้องแจ้งหลังจากัป็ระสบอุบัต่ิเหตุ่ไม่เกัิน	160	วันหรือภายิใน	30	วัน

หากัเกัิดเหตุ่ร้ายิแรง)

4.	 ทุางสถาบนัดนต่รกีัลัยิาณวิฒันาไดจั้ดเครื�องออกักัำาลงักัายิสำาหรบัสมาชกิั

ของสถาบันฯ	ใวใ้นหอ้ง	L104	และนอกัจากันั�นในบรเิวณใกัลเ้คยีิงสถาบัน

ยิังมีสวนหลวงพระรามแป็ดสำาหรับกัารเดินวิ�งเพื�อบริหารร่างหรือใช้งาน

ต่ามแต่่ความสนใจ
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การศึกษาวิชาทหารการศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

	 สามารถยืิ�นหลักัฐานได้ทีุ�งานกิัจกัารนักัศึึกัษา	สำานักังานสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	โดยิมีหลักัฐานกัารสมัคร	ดังนี�

	 1.		ร้ป็ถ่ายิขนาด	1	นิ�ว	2	ร้ป็

	 2.		สำาเนาทุะเบียินบ้าน	(ลงนามรับรองสำาเนาโดยิมีผ้้่ป็กัครอง)

	 3.		ใบรับรองแพทุย์ิ

	 4.		สำาเนาหลักัฐานกัารศึึกัษา	ป็พ.1

	 5.		สำาเนาบัต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน

	 6.		สำาเนากัารเป็ลี�ยินชื�อ	-	สกุัล	(ถ้ามี)

	 7.		เอกัสารขอผ่่อนผั่นกัารฝึึกัวิชาทุหาร	หรือเอกัสารขอรอรับสิทุธิ�	(ถ้ามี)



171

การข้อผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

	 เมื�อมีอายุิครบ	21	ปี็	สำาหรับนักัศึึกัษาทีุ�ไม่ผ่่านกัารเรียินและฝึึกัวิชาทุหาร

ในชั�นปี็ทีุ�	3	 มีอายุิครบ	21	 -	25	ปี็	 ศึึกัษาอย่้ิในระดับป็ริญญาต่รีให้ดำาเนินกัาร 

ยืิ�นหลักัฐานขอผ่่อนผั่นให้เสร็จสิ�นภายิในเดือนตุ่ลาคม	 ก่ัอนปี็ทีุ�ต้่องเข้ารับ 

กัารต่รวจเลือกั	 งานกัิจกัารนักัศึึกัษา	สำานักังานสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 

มีเอกัสารทีุ�ต้่องเต่รียิมพร้อมทัุ�งลงนามกัำากัับสำาเนาถ้กัต้่อง	จำานวน	3	ชุด	ดังนี�

	 1.		สำาเนาใบสำาคัญ	สด.9

	 2.		สำาเนาใบสำาคัญ	สด.35

	 3.		หนังสือรับรองกัารเป็็นนักัศึึกัษา

	 4.		สำาเนาทุะเบียินบ้าน

	 5.		สำาเนาบัต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน

	 6.		สำาเนาบัต่รนักัศึึกัษา

การข้อผ่อนผันการเรียกพล

	 ให้นักัศึึกัษาทีุ�จบกัารเรียินและฝึึกัวิชาทุหารในชั�นปี็ทีุ�	3	ขึ�นไป็	ยืิ�นหลักัฐาน

ขอผ่่อนผั่นกัารเรียิกัพล	เพื�อต่รวจสอบสภาพฝึึกัวิชาทุหาร	ทุดลองความพรั�งพร้อม

และกัารระดมพลได้	ณ	งานกัจิกัารนักัศึึกัษา	สำานักังานสถาบนัดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

พร้อมหลักัฐานทีุ�รับรองสำาเนาถ้กัต้่อง	จำานวน	2	ชุด	ดังนี�

	 1.		สำาเนาใบสำาคัญ	สด.8

	 2.		สำาเนาบัต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน

	 3.		สำาเนาบัต่รนักัศึึกัษา

	 4.		หมายิเรียิกัพลให้เข้าฝึึกั
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องค์การนักศึกษาองค์การนักศึกษา

	 องค์กัารนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	มีชื�อย่ิอว่า	"อกัว."	(Princess	

Galyani	Vahdna	Institute	of	Music	Student	Organization	-	PGVS)	องค์กัาร

นักัศึึกัษามีหน้าทีุ�บริหารกิัจกัรรมนักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาให้

สอดคล้องกัับคุณภาพมาต่รฐานและเป้็าหมายิและพันธกิัจของสถาบัน	 จึงกัำาหนด

ให้มีองค์กัารนักัศึึกัษาเพื�อให้สามารถดำาเนินงานต่่าง	ๆ	 เช่น	 จัดกิัจกัรรม	และ

โครงกัารร่วมกัับสถาบัน	กิัจกัรรมนักัศึึกัษา	ทัุ�งนี�องค์กัารนักัศึึกัษาและกัรรมกัาร

ขององค์กัารนักัศึึกัษานั�นได้มาจากักัารเลือกัตั่�ง

โครงสร้างองค์การนักศึกษาประกอบไปด้วย

	 กัรรมกัารป็ระเภทุผ่้้แทุนนักัศึึกัษาทัุ�วไป็ซึึ่�งได้รับกัารเลือกัตั่�งจากั	นักัศึึกัษา

ทุุกัชั�น	จำานวน	3	คน	กัรรมกัารป็ระเภทุผ่้้แทุนนักัศึึกัษาแต่่ละชั�นปี็	 ซึึ่�งได้รับ 

กัารเลือกัตั่�งจากันักัศึึกัษาของแต่่ละชั�นปี็ชั�นปี็ละ	2	คน

นายกองค์การฯ

อุปนายกองค์การฯ

กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  เหรัญญิก  เลข้านุการ
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หน้าที่และวัตถุประสงค์ข้ององค์การนักศึกษา

	 1.	 รักัษาไว้ซึึ่�งผ่ลป็ระโยิชน์ส่วนรวมของนักัศึึกัษา

	 2.	 รักัษาไว้ซึึ่�งความมั�นคงของสถาบันนักัศึึกัษา

	 3.	 ส่งเสริมพันธไมต่รีกัับสถาบันต่่าง	ๆ	และถือหลักัเสมอภาค

	 	 ในกัารป็ฏิิบัติ่ต่่อกััน

	 4.	 รักัษาความเป็็นธรรมในสังคม	ผ่ลป็ระโยิชน์ของชาติ่	และกัารป็กัครอง	

	 	 ในระบอบป็ระชาธิป็ไต่ยิอันมีพระมหากัษัต่ริย์ิเป็็นป็ระมุข 

	 	 ภายิใต้่ขอบเขต่ของกัฎีหมายิ

	 5.	ส่งเสริมกิัจกัรรมหลักัส้ต่ร	ป็ล้กัฝัึงและรักัษาไว้ซึึ่�งวัฒนธรรม		

	 	 ขนบธรรมเนียิมป็ระเพณี	และเอกัลักัษณ์ความดีงามของไทุยิ

	 	 เผ่ยิแพร่ชื�อเสียิง	เกีัยิรติ่คุณของสถาบัน

	 6.	กัำากัับและติ่ดต่ามชมรมนักัศึึกัษาในกัารทุำากิัจกัรรม
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ชมรมนักศึกษาชมรมนักศึกษา

	 นอกัจากักัารกิัจกัรรมในด้านกัารเรียินกัารสอน	 และกิัจกัรรมหลักั 

ของสถาบันฯ	ทุางสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ยัิงมีกัารสนับสนุนชมรมนักัศึึกัษา

เพื�อเข้ามาบริกัารสำาหรับนักัศึึกัษาทีุ�มีความสนใจในกัิจกัรรม	 อื�น	ๆ	 ทีุ�อยิากัจะ 

จัดตั่�งกัลุ่มทีุ�มีความสนใจร่วมกััน	ในปี็กัารศึึกัษา	2561	 ทีุ�ผ่่านมา	ทุางนักัศึึกัษา

สถาบันฯ	ได้มีกัารทุำากิัจกัรรมร่วมกัันของ	3	ชมรมหลักัได้แก่ั

 1. ชมรมกีฬา ชมรมทีุ�เกิัดจากักัารรวมกัลุ่มของนักัศึึกัษาทีุ�มีใจรักัใน 

กัารออกักัำาลังกัายิ	ไม่ว่าจะเป็็น	กัารเล่นกีัฬาชนิดต่่าง	ๆ 	อาธิ	ฟุ้ต่ซึ่อลล์	แบดมินตั่น

 2. ชมรมศิลิปิวัฒินธิ์รรม เพื�อทีุ�จะเป็็นสื�อกัลางในกัารรวมกัลุ่มของ 

นักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาทีุ� มีความสนใจในด้านดนต่รีต่่าง	 ๆ	 

ทีุ�นอกัเหนือจากัดนต่รีคลาสสิกัได้ศึึกัษาวัฒนธรรมดนต่รีอื�น	ๆ

 3. ชมรมด้ (สีารคุ) ดี เป็็นชมรมทีุ�เปิ็ดพื�นทีุ�ให้นักัศึึกัษาทัุ�งในระดับป็ริญญา

บัณฑิิต่และบัณฑิิต่ศึึกัษา	รวมไป็ถึงบุคคลทัุ�วไป็ทีุ�มีความสนใจมาร่วมชม	สื�อวีดิทัุศึน์

สารคดี	ภาพยินต่ร์	ในร้ป็แบบต่่าง	ๆ	เพื�อศึึกัษาและแลกัเป็ลี�ยินทัุศึนะหลังกัารรับชม

เพื�อให้เกิัดความร้้หรือมุมมองใหม่	ๆ	แก่ัผ้้่เข้าร่วม

	 ทัุ�งนี�หากันักัศึึกัษามีความสนใจในดา้นอื�น	นักัศึึกัษาสามารถ	กัรอกัใบสมัคร

ชมรม	 (สกัว.กันศึ.	002)	แล้วส่งได้ทีุ�อาคารอำานวยิกัารชั�น	2	กั่อนวันทีุ�	 31	

สิงหาคม	2563



175

ชมรมศิษย์เก่าชมรมศิษย์เก่า

	 ในส่วนบทุบาทุหลังจบกัารศึึกัษาแล้ว	 ศิึษย์ิเก่ัาของสถาบันฯ	 ได้จัดตั่�ง	 

“ชมรมศิึษย์ิเก่ัา”	 มีหน้าทีุ�ในกัารขับเคลื�อนกัลุ่มบัณฑิิต่โดยิสร้างเครือข่ายิ 

ความเป็็นสถาบนัดนต่รกัีัลยิาณวัิฒนา	และสง่เสริมกิัจกัรรมในกัารพฒันานักัศึึกัษา

รุ่นน้องให้เติ่บโต่และพร้อมรับกัารก้ัาวข้ามกัารเป็็นนักัศึึกัษาอย่ิางเข็มแข็ง	 

โดยิในปี็กัารศึึกัษาทีุ�ผ่่านมาชมรมศิึษย์ิเก่ัาได้มีบทุบาทุในกัารให้คำาแนะนำาต่่าง	ๆ	 

และถ่ายิทุอดป็ระสบกัารณ์หลังสำาเร็จกัารศึึกัษา	รวมทุึงทิุศึทุางในกัารดำาเนินชีวิต่ 

หลังจบกัารศึึกัษาจากัสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

การบริการอื่น ๆการบริการอื่น ๆ

โรงอาหาร

	 โรงอาหารของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาตั่�งอย่้ิ	ณ	ชั�น	1	ศ้ึนย์ิกัารเรียินร้้

และสันทุนากัาร	โดยิมีกัารควบคุมความสะอาด	รสชาติ่	และราคาทีุ�มีความเหมาะสม

บริกัารแก่ันักัศึึกัษา	อาจารย์ิ	บุคลากัรของสถาบันฯ	และบุคคลภายินอกั

การรักษาความปลอดภัย

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	และองค์กัรทีุ�อย่้ิบริเวณเดียิวกัันกัับสถาบัน	 

มีเจ้าหน้าทีุ�รักัษาความป็ลอดภัยิจำานวนมากัเพื�อด้แลความป็ลอดภัยิ	24	 ชั�วโมง	 

อีกัทัุ�งสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 มีระบบรักัษาความป็ลอดภัยิทีุ�ทัุนสมัยิ	 เช่น	 

ระบบเปิ็ด	-	ปิ็ดป็ระต้่	ระบบกัล้องวงจรปิ็ด	เป็็นต้่น
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การข้ออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมข้องนักศึกษา 

	 นักัศึึกัษาควรมีกัารติ่ดต่่อป็ระสานงานล่วงหน้า	 เพื�อต่รวจสอบเวลา 

และความพร้อมของกัารใช้สถานทีุ�	 ทัุ�งสถานทีุ�ภายิในสถาบันฯ	หรือนอกัสถาบันฯ	

หลังจากัโครงกัารของนักัศึึกัษาอนุมัติ่แล้วให้ทุำาหนังสือ	 ขอความอนุเคราะห์ 

ผ่่านงานด้านกิัจกัารนักัศึึกัษา	 (กัรณีภายินอกัสถาบันฯ)	 ในกัรณีทีุ�ใช้สถานทีุ� 

ภายิในสถาบัน	 นักัศึึกัษาต้่องกัรอกัแบบฟ้อร์มขออนุญาต่ใช้สถานทีุ�ของสถาบัน 

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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การยืม - คืน เครื่องดนตรี สำาหรับนักศึกษา

	 1.	ต่รวจสอบเกัณฑ์ิและสถานะพร้อมเขียินใบคำาร้อง

	 2.	ยืิ�นใบคำาร้องทีุ�พี�ต่่อและรอคณบดีอนุมัติ่

	 3.	รอติ่ดต่่อกัลับเรื�องกัารอนุมัติ่	ถ้าผ่่านไป็	ข้อ	4.	ไม่ผ่่าน

	 			ให้พิจารณาข้อ	1	ใหม่

	 4.	รับเครื�องและคืนก่ัอน	2	ทุุ่มทุุกัวัน	ทีุ�ต้้่ล๊อกัเกัอร์	

	 5.	คืนเครื�องเมื�อครบกัำาหนดถ้าต้่องกัารยืิมต่่อเริ�มทุำา	ข้อ	1	ใหม่

	 สามารถอ่านเกัณฑ์ิหรือติ่ดต่่อเพื�อสอบถามเพิ�มได้ทีุ�

	 คุณสมมาต่ร	ยัิงเยีิ�ยิม

	 sommart.y@pgvim.ac.th

	 อ่านป็ระกัาศึเพิ�มเติ่มทีุ�	QR	Code	

การข้อคำาปรึกษาและข้้อร้องเรียน

	 นักัศึึกัษาสามารถขอคำาป็รึกัษาและเขียินข้อร้องเรียินต่่าง	 ๆ	 ผ่่านทุาง 

ช่องทุางดังนี�

	 1.		กัล่องรับความคิดเห็น	(ตั่�งอย่้ิในห้องสมุด	และสำานักัวิชากัารฯ)

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

	 3.		องค์กัารนักัศึึกัษา

	 4.		เจ้าหน้าทีุ�ด้านงานกิัจกัารนักัศึึกัษา

	 5.		อาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษา

	 6.		ผ้้่ช่วยิอธิกัารบดีฝ่ึายิกิัจกัารนักัศึึกัษา
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ระบบและกลไกการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา

	 สำานักัวิชาและสถาบันมีระบบอาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษาให้กัับนักัศึึกัษา	 เพื�อให้ 

คำาป็รึกัษาทุางด้านวิชากัารและกัารใช้ชีวิต่แก่ันักัศึึกัษา	โดยิกัำาหนดให้เป็็นภาระงาน

ของอาจารย์ิรวมถึงกัำาหนดช่วงเวลาในกัารให้คำาป็รึกัษาให้กัับนักัศึึกัษาแต่่ละคน
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ข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆข้้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ
และปฏิิทินการศึกษาและปฏิิทินการศึกษา

4
• ข้อบังคับสถาบันดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา 
ว่าด้วยิกัารศึึกัษาระดับป็ริญญาบัณฑิิต่ 
และบัณฑิิต่ศึึกัษา	พ.ศึ.	2562

• ข้อบังคับสถาบันดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา 
ว่าด้วยิธรรมน้ญนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับสถาบันดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา 
ว่าด้วยิวินัยินักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับสถาบันดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา 
ว่าด้วยิเครื�องแบบ	เครื�องหมายิ	และเครื�อง
แต่่งกัายิของนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคับว่าด้วยิอตั่ราค่าธรรมเนยีิมสำาหรบั
กัารศึึกัษาระดับป็ริญญาบัณฑิิต่ 
และบัณฑิิต่ศึึกัษา

• ป็ระกัาศึสถาบันดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา	 
เรื�อิงอัต่ราค่าธรรมเนียิมกัารศึึกัษา 
และธรรมเนียิมกัารลงทุะเบียินวิชาเรียิน
ระดับป็ริญญาบัณฑิิต่และบัณฑิิต่ศึึกัษา

• ข้อบังคับว่าด้วยิทุนุอดุหนนุกัารศึกึัษา
สำาหรับนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคบัว่าด้วยิหลกััเกัณฑ์ิกัารให้ป็รญิญา	
ป็ระกัาศึนียิบัต่รชั�นต่่าง	ๆ	อนุป็ริญญา	
วุฒิบัต่ร	ป็ระกัาศึนียิบัต่ร	และเกีัยิรติ่บัต่ร	
พ.ศึ.	2561

• ป็ระกัาศึสถาบนัดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา	
กัำาหนดป็ริญญาในสาขา	และอักัษรย่ิอ
สำาหรับสาขาวิชา	ของสถาบันดนต่รี
กััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2556

• ข้อบังคบัว่าด้วยิกัารใช้และเงื�อนไข 
กัารใช้ครุยิวิทุยิฐานะ	เข็มวิทุยิาฐานะ	 
และครุยิป็ระจำาต่ำาแหน่ง	พ.ศึ.	2561

• ป็ระกัาศึสถาบนัดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา	 
เรื�องกัำาหนดลักัษณะ	ชนิด	ป็ระเภทุ	 
และส่วนป็ระกัอบของครุยิวิทุยิฐานะ	 
เข็มวิทุยิฐานะ	และครุยิป็ระจำาต่ำาแหน่ง

• ป็ระกัาศึสถาบนัดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา	 
เรื�อง	หลักัเกัณฑ์ิและแนวป็ฏิิบัติ่ในกัารให้
บริกัารโสต่ทัุศึน้ป็กัรณ์ไม่เก็ับค่าธรรมเนียิม

• ป็ฏิทิุนิกัารศึกึัษา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 เพื�อให้กัิจกัรรมของนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาดำาเนินไป็ 

ด้วยิความเรียิบร้อยิ	 อาศึัยิอำานาจต่ามความในมาต่รา	 18	 (2)	 และ	 (13)	 

แห่งพระราชบัญญัติ่สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	สภาสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนาในกัารป็ระชุมครั�งทีุ�	12/2556	เมื�อวันทีุ�	18	ธันวาคม	พ.ศึ.	2556	

จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่่อไป็นี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรียิกัว่า	 “ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิ

ธรรมน้ญนักัศึึกัษาพ.ศึ.	2556

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั่�งแต่่วันถัดจากัวันป็ระกัาศึเป็็นต้่นไป็

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	 

“ธรรมน้ญ”	หมายิความว่า	 ธรรมน้ญนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	 

“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	  

“อธิกัารบดี”	หมายิความว่า	อธิกัารบดีสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

	“นักัศึึกัษา”	หมายิความวา่	นักัศึึกัษาทีุ�กัำาลังศึึกัษาในระดบัป็ริญญา

ต่รีของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	  

“องค์กัารนักัศึึกัษา”	หมายิความว่า	หน่วยิงานนักัศึึกัษาซึึ่�งมีหน้าทีุ�

บริหารกิัจกัรรม	นักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	  

“คณะกัรรมกัารบริหาร”	หมายิความว่า	คณะกัรรมกัารบริหาร

องค์กัารนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา		  

“กัรรมกัาร”	หมายิความว่า	กัรรมกัารบริหารองค์กัารนักัศึึกัษา

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	  

“ปี็กัารศึึกัษา”	หมายิความว่า	ระยิะเวลาตั่�งแต่่วันเปิ็ดภาคกัารศึึกัษา

ต้่นของปี็หนึ�งจนถึงวันก่ัอนวันเปิ็ดภาคกัารศึึกัษาต้่นของปี็ถัดไป็	และ

ให้ใช้ปี็	พ.ศึ.	ของวันเปิ็ดภาคกัารศึึกัษาต้่นเป็็นชื�อ	สำาหรับปี็กัาร

ศึึกัษานั�น	ทัุ�งนี�	วันเปิ็ดภาคกัารศึึกัษาต้่นของแต่่ละปี็กัารศึึกัษา	ให้

เป็็นไป็ต่ามป็ฏิิทิุนกัาร	ศึึกัษาทีุ�สถาบันป็ระกัาศึกัำาหนด

ข้อ 4 ให้อธิกัารบดีรักัษากัารต่ามข้อบังคับนี�	 และให้มีอำานาจในกัาร 

ออกัระเบียิบเพื�อให้เป็็นไป็ต่ามวัต่ถุป็ระสงค์ของข้อบังคับนี�
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หมวด 1

บัททั�วไปิ

ข้อ 5 สถาบันจะจัดให้ นักัศึึกัษาได้ รับกัารศึึกัษาอย่ิางมี คุณภาพ	 

ต่ามมาต่รฐานกัารอุดมศึึกัษา	และเกัณฑ์ิมาต่รฐานอื�น	ๆ 	ทีุ�เกีั�ยิวข้อง

ได้รับข้อม้ลเกีั�ยิวกัับกัารจัดกัารศึึกัษาทีุ�เป็็นความจริงและถ้กัต่้อง	 

มีระบบอาจารย์ิทีุ�ป็รึกัษาทีุ�มีป็ระสิทุธิภาพ	รวมทัุ�งรับทุราบข้อม้ล

เกีั�ยิวกัับผ่ลกัารศึึกัษา	 ได้รับบริกัารสวัสดิกัารและสวัสดิภาพ 

ระหว่างอย่้ิในสถาบัน

ข้อ 6 สิทุธิและหน้าทีุ�ของนักัศึึกัษา	  

(1)	 มีสิทุธิและหน้าทีุ�เทุ่าเทีุยิมกัันภายิใต้่ขอบเขต่ของกัฎีหมายิ 

	 กัฎี	และระเบียิบของสถาบัน	 และมีความเสมอภาคทีุ�จะ 

	 ได้รับความยุิติ่ธรรมและผ่ลป็ระโยิชน์ร่วมกััน		  

(2)	มีสิทุธิและเสรีภาพเทุ่าเทีุยิมกัันในกัารลงคะแนนเสียิง 

	 แสดงป็ระชามติ่	และเสนอตั่วเข้ารับกัารเลือกัตั่�งในต่ำาแหน่ง	

	 ต่่าง	ๆ	ของคณะกัรรมกัารบริหาร	 	 

(3)	มีสิทุธิและเสรีภาพเทุ่าเทีุยิมกัันในกัารเสนอเรื�องราว	 

	 เสนอความคิดเห็นต่่อองค์กัารนักัศึึกัษาและคณะกัรรมกัาร 

	 บริหาร		 

(4)	มีสิทุธิและเสรีภาพเทุ่าเทีุยิมกัันในกัารเสนอเรื�องราว 

	 ร้องทุุกัข์	หรืออุทุธรณ์ต่่อสถาบัน		  

(5)	ป็ฏิิบัติ่ต่ามธรรมน้ญนักัศึึกัษานี�อยิ่างเคร่งครัด	 ในกัรณี 

	 ทีุ� เ ห็นว่ากัารป็ฏิิบัติ่ต่ามธรรมน้ญนักัศึึกัษาข้อใดเป็็นกัาร 

	 ไม่ชอบธรรมมีสิทุธิเสนอความเห็นต่่อ	องค์กัารนักัศึึกัษา 

	 หรือสถาบัน	เพื�อพิจารณาดำาเนินกัารต่่อไป็	  

(6)	ให้ความร่วมมือต่่อกัารดำาเนินงานขององค์กัารนักัศึึกัษา	 

(7)	 ต้่องไป็เลือกัตั่� งคณะกัรรมกัารบริหารต่ามหลักัเกัณฑิ์ 

	 และวิธีกัารทีุ�ธรรมน้ญนี�กัำาหนด	
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หมวด 2

องค์ุการนักศึกษา

ข้อ 7 ให้มีองค์กัารนักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาคณะหนึ�ง 

“อกัว.”	และมีชื�อภาษาอังกัฤษว่า	Princess	Galyani	Vadhana	

Institute	of	Music	Student	Organization	เรียิกัโดยิ	ย่ิอว่า	“PGVS”	

ป็ระกัอบด้วยินักัศึึกัษาทัุ�งป็วงทีุ�กัำาลังศึึกัษาในระดับป็ริญญาต่รีของ

สถาบัน	โดยิมีวัต่ถุป็ระสงค์ดังต่่อไป็นี�	 

(1)	 รักัษาไว้ซึึ่�งผ่ลป็ระโยิชน์ส่วนรวมของนักัศึึกัษา	  

(2)	 รักัษาไว้ซึึ่�งความมั�นคงของสถาบันนักัศึึกัษา	 

(3)	 ส่งเสริมสัมพันธไมต่รีกัับสถาบันกัารศึึกัษาต่่าง	ๆ	และถือหลักั	

	 เสมอภาค	ในกัารป็ฏิิบัติ่ต่่อกััน	  

(4)	 รักัษาความเป็็นธรรมในสังคม	 ผ่ลป็ระโยิชน์ของชาติ่	 

	 และกัารป็กัครองในระบอบ	ป็ระชาธิป็ไต่ยิอันมีพระมหากัษัต่ริย์ิ	

	 เป็็นป็ระมุข	ภายิใต้่		ขอบเขต่ของกัฎีหมายิ	 

(5)	ส่งเสริมกิัจกัรรมเสริมหลักัส้ต่ร	 ป็ล้กัฝัึงและรักัษาไว้ซึึ่�ง 

	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียิมป็ระเพณี	 และเอกัลักัษณ์ 

	 อันดีงามของไทุยิ	 

(6)	รักัษาบทุบัญญัติ่ของข้อบังคับนี�	  

(7)	 เผ่ยิแพร่ชื�อเสียิงเกีัยิรติ่คุณของสถาบัน

หมวด 3

คุณ์ะกรรมการบัริหารองค์ุการนักศึกษา

ข้อ 8 ให้มีคณะกัรรมกัารบริหารองค์กัารนักัศึึกัษาคณะหนึ�ง	เรียิกัชื�อภาษา

อังกัฤษว่า	Student	Administrative	Committee	ป็ระกัอบด้วยิ		

(1)	 กัรรมกัารป็ระเภทุผ้้่แทุนนักัศึึกัษาทัุ�วไป็	ซึึ่�งได้รับกัารเลือกัตั่�ง	

	 จากันักัศึึกัษาทุุกัชั�นปี็จำานวนสามคน		  

(2)	กัรรมกัารป็ระเภทุผ่้้แทุนนักัศึึกัษาแต่่ละชั�นปี็ซึึ่� งได้ รับ 

	 กัารเลือกัตั่�งจากันักัศึึกัษาของแต่่ละชั�นปี็นั�น	 ชั�นปี็ละสองคน	 

	 ให้อธิกัารบดีหรือผ้้่ทีุ�อธิกัารบดี	 มอบหมายิเรียิกัป็ระชุม 
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กัรรมกัารต่าม	(1)	และ	(2)	 เพื�อเลือกักัันเองให้ได้มาซึึ่�งนายิกั

องค์กัารนักัศึึกัษา	อุป็นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษา	เหรัญญิกัเลขานุกัาร

และกัรรมกัารต่ำาแหน่งอื�น	ๆ	ต่ามความเหมาะสม	ให้คณะกัรรมกัาร

บริหาร	 มีวาระกัารดำารงต่ำาแหน่งคราวละหนึ�งปี็กัารศึึกัษา	 ทัุ�งนี�	

กัรรมกัารทีุ�พ้นจากัต่ำาแหน่งต่ามวาระ	อาจได้รับกัารเลือกัตั่�งใหม่ได้

ข้อ 9 นอกัจากักัารพ้นจากัต่ำาแหน่งต่ามวาระต่ามข้อ	8	กัรรมกัารบริหารพ้น

จากัต่ำาแหน่งเมื�อ	  

(1)	ต่ายิ	 

(2)	ลาออกั	 

(3)	สำาเร็จกัารศึึกัษา	หรือพ้นสภาพนักัศึึกัษาของสถาบัน	  

(4)	 ถ้กัถอดถอนโดยิมติ่ไม่น้อยิกัว่าสามในห้า	 

	 ของคณะกัรรมกัารบริหาร	  

(5)	ถ้กัลงโทุษทุางวินัยินักัศึึกัษาตั่�งแต่่โทุษภาคทัุณฑ์ิขึ�นไป็	

ข้อ 10 	หลักัเกัณฑิ์และวิธีกัารได้มาซึ่ึ�งกัรรมกัารต่ามข้อ	 8	 ให้เป็็นไป็

ต่ามระเบยีิบทีุ�อธิกัารบดกีัำาหนดโดยิความเหน็ชอบของคณะกัรรมกัาร

บริหารสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

ข้อ 11 ให้คณะกัรรมกัารบริหารมีหน้าทีุ�บริหารกัารจัดกิัจกัรรมนักัศึึกัษา

ของสถาบันให้เป็็นไป็ต่ามนโยิบายิและแนวทุางทีุ�สถาบันกัำาหนด	

และให้อธิกัารบดีแต่่งตั่�งอาจารยิ์ต่ามความเหมาะสม	เป็็นทีุ�ป็รึกัษา

ของคณะกัรรมกัารบริหาร	 เพื�อให้คำาป็รึกัษาและแนะนำาในกัาร

ป็ฏิิบัติ่งาน	

คณะกัรรมกัารบริหาร	มีหน้าทีุ�และความรับผิ่ดชอบ	ดังนี�		 

(1)	บริหารกิัจกัรรมทัุ�งป็วงเกีั�ยิวกัับนักัศึึกัษา			  

(2)	พิจารณาและวางแผ่นกัารดำาเนินงานให้เป็็นไป็ต่ามนโยิบายิ	

	 ขององค์กัารบริหาร	  

(3)	วางหลักัเกัณฑิ์และวิธีกัารป็ฏิิบัติ่เกีั�ยิวกัับกัารดำาเนินงาน 

	 ขององค์กัารบริหาร	โดยิเสนอต่่อสถาบัน	ทัุ�งนี�จะต่้องไม่ขัด	

	 หรือแย้ิงกัับข้อบังคับ	ระเบียิบ	และป็ระกัาศึของสถาบัน	  

(4)	ดำาเนินกัารเลือกัตั่�งคณะกัรรมกัารบริหารชุดถัดไป็	หรือ 

	 เลือกัตั่�งกัรรมกัารแทุน	กัรรมกัารทีุ�ว่างลงต่ามข้อ	9			  

(5)	 เรียิกัป็ระชมุนักัศึึกัษาทัุ�งหมดในสถาบัน	เพื�อชี�แจงเรื�องต่่าง	ๆ	 

	 ต่ามทีุ�เห็นสมควร	 
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(6)	ดำาเนินกัารพิจารณาจัดทุำางบป็ระมาณและโครงกัารของ 

	 องค์กัารนักัศึึกัษา	เสนอสถาบันให้ความเห็นชอบ	  

(7)	 ให้ความร่วมมือในกัารดำาเนินกิัจกัรรมส่วนขององค์กัาร 

	 นักัศึึกัษา	และสถาบัน	  

(8)	พิจารณาเสนอความเห็นในกัารจัดตั่�งและยุิบเลิกัชมรม 

	 ต่่ออธิกัารบดี

หมวด 4

การปิระชุมของคุณ์ะกรรมการบัริหาร

ข้อ 12 กัารป็ระชุมของคณะกัรรมกัารบริหารให้ดำาเนินกัารดังต่่อไป็นี�	  

(1)	 ให้นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาเป็็นผ้้่เรียิกัป็ระชุมคณะกัรรมกัาร 

	 บริหาร	ในกัรณีฉุกัเฉิน	หรือจำาเป็็นเร่งด่วน	กัรรมกัารจำานวน	

	 ไม่น้อยิกัว่าหนึ�งในสี�ของจำานวนกัรรมกัารทัุ�งหมด	อาจร้องขอ	

	 ต่่ออธิกัารบดี		 เพื�อพิจารณาให้มีกัารป็ระชุมคณะกัรรมกัาร 

	 บริหารได้	 

(2)	 ให้นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาเป็็นป็ระธานในทีุ�ป็ระชุม	 ในกัรณี 

	 ทีุ�นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษา	 ไม่อย่้ิหรือไม่อาจป็ฏิิบัติ่หน้าทีุ�ได้	 

	 ให้อุป็นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาทุำาหน้าทีุ�เป็็นป็ระธานในทีุ�ป็ระชุม	

	 แทุนนายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาในกัรณีทีุ�	นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษา	

	 และอปุ็นายิกัองค์กัารนกััศึึกัษาไม่อย่้ิหรือไม่อาจป็ฏิิบัติ่หน้าทีุ�ได้			 

	 ให้กัรรมกัารเลือกั	กัรรมกัารคนหนึ�งทุำาหน้าทีุ�เป็็นป็ระธาน 

	 ทีุ�ป็ระชุม

ข้อ 13 วิธีป็ฏิิบัติ่ในกัารเรียิกัป็ระชุมให้ดำาเนินกัารดังต่่อไป็นี�	 

(1)	 กัารนัดป็ระชุม	 ให้เลขานุกัารแจ้งเป็็นลายิลักัษณ์อักัษร 

	 เป็็นกัารล่วงหน้าไม่น้อยิกัว่า	สามวัน	 เว้นแต่่นายิกัองค์กัาร 

	 นักัศึึกัษาเห็นเป็็นเรื�องฉุกัเฉินหรือจำาเป็็นเร่งด่วนอาจให้นัด 

	 ป็ระชุมโดยิวิธีกัารอื�นได้	 

(2)	 ให้เลขานุกัารส่งระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	พร้อมกัับหนังสือ 

	 นัดป็ระชุมให้กัรรมกัารทุุกัคน	และอาจส่งเอกัสารป็ระกัอบ 

	 กัารป็ระชุมต่ามทีุ� เ ห็น ว่าจำา เ ป็็นและสมควรด้ วยิก็ั ไ ด้	 
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กัารส่งระเบียิบวาระกัารป็ระชุมกัับเอกัสารทีุ�เกีั�ยิวข้องอาจจะส่ง 

โดยิวิธีกัารทุางอิเล็กัทุรอนิกัส์ก็ัได้

ข้อ 14 กัารจัดระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	ให้จัดลำาดับดังต่่อไป็นี� 

15.1	เรื�องแจ้งเพื�อทุราบ	  

15.2	เรื�องรับรองรายิงานกัารป็ระชุม		 

15.3	เรื�องสืบเนื�อง	หรือค้างพิจารณาจากักัารป็ระชุมครั�งก่ัอน		

15.4	เรื�องเสนอเพื�อพิจารณา		 

15.5	เรื�องอื�น	ๆ	(ถ้ามี)

ข้อ 15 ให้กัรรมกัารเป็็นผ่้้มีสิทุธิเสนอเรื�องเข้าระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	 

โดยิกัารเสนอเรื�องเข้าระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	ให้ทุำาเป็็นหนังสือ 

ถึงนายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาล่วงหน้าไม่น้อยิกัว่าห้าวัน	 เว้นแต่่เป็็น 

เ รื� อง ฉุกัเ ฉินหรือจำา เ ป็็นเ ร่ง ด่วน	 นายิกัองค์กัารนักัศึึกัษา	 

อาจพิจารณานำาเข้าระเบียิบวาระกัารป็ระชุมได้ต่ามทีุ�เห็นสมควร	

หากันายิกัองค์กัารนักัศึึกัษาเห็นว่าไม่สมควรนำาเสนอเรื�องใด 

เข้าระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	อาจไม่นำาเรื�อง	 ดังกัล่าวเสนอเป็็น 

วาระกัารป็ระชุมก็ัได้	 โดยิให้มีหนังสือแจ้ง	 ให้ผ้้่เสนอเรื�องทุราบ 

โดยิไม่ชักัช้า

ข้อ 16 ในกัารป็ระชุมคณะกัรรมกัารบริหาร	 ให้ทีุ�ป็ระชุมพิจารณาเฉพาะ

เรื�องทีุ�มีอย่้ิใน	ระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	และต้่องดำาเนินกัารพิจารณา

ต่ามลำาดับของระเบียิบวาระกัารป็ระชุมทีุ�จัดไว้	เว้นแต่่ทีุ�ป็ระชุมจะมี

มติ่เป็็นอย่ิางอื�น	 ในกัรณีทีุ�ป็ระธานในทีุ�ป็ระชุมเห็นว่าเรื�องใดเป็็น

เรื�องเร่งด่วน	จะนำามาพิจารณาก่ัอนก็ัได้	ป็ระธานในทีุ�ป็ระชุมโดยิ	

ความเห็นชอบของทีุ�ป็ระชุมคณะกัรรมกัารบริหาร	อาจป็รับป็รุง	 

กัารจัดระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	ทัุ�งในเรื�องกัารจัดลำาดับและหัวข้อ

เรื�องของระเบียิบวาระกัารป็ระชุม	ได้ต่ามความเหมาะสม

ข้อ 17 ให้มีกัารลงลายิมือชื�อกัรรมกัารและผ้้่เข้าร่วมป็ระชุมทุุกัคน

ข้อ 18 ในกัารป็ระชุมต้่องมีกัรรมกัารจำานวนไม่น้อยิกัว่ากึั�งหนึ�งของจำานวน

กัรรมกัารทัุ�งหมด	จึงเป็็นองค์ป็ระชุมเมื�อพ้นกัำาหนดกัารป็ระชุมไป็

ครึ�งชั�วโมงแล้ว	ถ้ากัรรมกัารยัิงไม่ครบองค์ป็ระชุม	ป็ระธานอาจสั�ง

ให้เลื�อนกัารป็ระชุมไป็ก็ัได้

ข้อ 19 ในกัารป็ระชุม	 ถ้ากัรรมกัารจำานวนไม่น้อยิกัว่ากึั�งหนึ�งของจำานวน

กัรรมกัารทีุ�มาป็ระชุม	 มีมติ่ให้ป็ระชุมลับ	 ก็ัให้ป็ระชุมลับในกัาร
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ป็ระชุมลับ	ผ้้่ทีุ�จะอย่้ิในทีุ�ป็ระชุมหรือทีุ�อื�นใดทีุ�อาจฟั้งกัารป็ระชุมได้	

ได้แก่ั	กัรรมกัาร	และผ้้่ทีุ�ได้รับอนุญาต่จากัป็ระธานเทุ่านั�น

ข้อ 20 ป็ระธานมีอำานาจป็รึกัษาทีุ�ป็ระชุมในปั็ญหาใด	ๆ	เตื่อน	ห้ามป็ราม	

ให้งด	กัารอภิป็รายิ	 ในเรื�องทีุ�กัำาลังพิจารณา	 สั�งพักักัารป็ระชุม	 

เลื�อนกัารป็ระชุม	หรือเลิกักัารป็ระชุมได้ต่ามทีุ�เห็นสมควร

ข้อ 21 ในกัรณีทีุ�จะต้่องมีมติ่ของคณะกัรรมกัารบรหิารในเรื�องใด	ถา้ในเรื�อง

นั�นไม่มีผ้้่ใดคัดค้านและไม่มีผ้้่เห็นเป็็นอย่ิางอื�น	 ก็ัให้ถือว่าทีุ�ป็ระชุม

เห็นชอบ	 ถ้าเป็็นกัรณีทีุ�จะต้่องออกัเสียิงลงคะแนน	 ให้ป็ระธาน 

ขอให้ทีุ�ป็ระชุมลงมติ่และให้ถือเสียิงข้างมากัของกัรรมกัารทีุ�มา

ป็ระชุมในครั�งนั�น	 ทัุ�งนี�	 ในระหว่างกัารลงมต่ิจะต้่องมีกัรรมกัารอย่้ิ

ในทีุ�ป็ระชุมเพื�อพิจารณา	และลงมติ่ในแต่่ละเรื�องไม่น้อยิกัว่ากึั�งหนึ�ง

ของจำานวนกัรรมกัารทัุ�งหมดถ้าคะแนนเสียิงเทุ่ากัันให้ป็ระธาน 

ออกัเสียิงชี�ขาด	และให้กัระทุำาเป็็นกัารเปิ็ดเผ่ยิโดยิจะให้เหตุ่ผ่ล 

หรือไม่ก็ัได้

ข้อ 22 กัารออกัเสียิงลงคะแนนให้กัระทุำาเป็็นกัารเปิ็ดเผ่ยิ	เว้นแต่่ทีุ�ป็ระชุม

มีมติ่ให้กัระทุำา	 เป็็นกัารลับ	 จึงให้ลงคะแนนลับวิธีกัารลงคะแนน 

เ ปิ็ดเผ่ยิและวิธีกัารลงคะแนนลับให้ป็ระธานเป็็นผ้้่กัำาหนด 

ต่ามความเห็นชอบของทีุ�ป็ระชุม

ข้อ 23 เมื�อได้นับคะแนนเสียิงเสร็จแล้ว	 ให้ป็ระธานป็ระกัาศึมต่ิต่่อ 

ทีุ�ป็ระชุมทัุนทีุ

ข้อ 24 ในกัารนับคะแนนเสียิงครั�งใด	ถ้ากัรรมกัารร้องขอและทีุ�ป็ระชุมมีมติ่

ให้มีกัารนับคะแนนเสียิงใหม่	 ก็ัให้มีกัารนับคะแนนเสียิงใหม่	 

ภายิหลังกัารป็ระชุมคณะกัรรมกัารบริหารครั�งใดเสร็จสิ�นลง 

ให้เลขานกุัารจัดทุำารายิงานกัารป็ระชมุเพื�อเสนอคณะกัรรมกัารบรหิาร

รับรองในกัารป็ระชุมครั�งต่่อไป็	 โดยิให้เลขานุกัารลงลายิมือชื�อ 

ในรายิงานกัารป็ระชุมทีุ�ได้รบัรองแล้ว	และให้มกีัารเผ่ยิแพร่เป็็นกัาร

ทัุ�วไป็	เว้นแต่่รายิงานกัารป็ระชมุลับทีุ�มีมติ่ของคณะกัรรมกัารบรหิาร

มิให้เปิ็ดเผ่ยิหรือข้อความทีุ�ห้ามโฆษณา	กัรรมกัารมีสิทุธิขอแก้ัไข

เพิ�มเติ่มรายิงานกัารป็ระชุมให้ต่รงต่ามทีุ�เป็็นจริงได้	กัารจะแก้ัไขได้

หรือไม่นั�น	สุดแล้วแต่่มติ่ทีุ�ป็ระชมุจะพิจารณาวินิจฉัยิชี�ขาด	รายิงาน

กัารป็ระชุมทีุ�ยัิงมิได้มีกัารรับรองเพราะเหต่ทีุุ�วาระกัารดำารงต่ำาแหน่ง

ของป็ระธานสิ�นสุดลงต่ามวาระหรือโดยิกัรณี	อื�นใด	ให้เลขานุกัารบันทึุกั

เหตุ่นั�นไว้และรับรองความถ้กัต้่องของรายิงานกัารป็ระชุมนั�น
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หมวด 5

ชมรม

ข้อ 25 กัารขอจัดตั่�งชมรมกิัจกัรรมนักัศึึกัษา	ให้กัลุ่มนักัศึึกัษาผ้้่ป็ระสงค์จะ

จัดตั่�งชมรมยืิ�นหนังสือขอจัดตั่�งและข้อกัำาหนดกัารบริหารชมรม 

ต่ามแบบทีุ�สถาบันกัำาหนด	พร้อมด้วยิรายิละเอียิดต่่าง	ๆ	 เกีั�ยิวกัับ

ชมรมทีุ�ขอจัดตั่�งต่่อคณะกัรรมกัารบริหาร	 ทัุ�งนี�ชมรมทีุ�จะจัดตั่�ง 

ขึ�นใหม่ต้่องมีวัต่ถุป็ระสงค์ของชมรมอยิ่างชัดเจน	และไม่ซึ่ำ�าซ้ึ่อน 

กัับวัต่ถุป็ระสงค์หลักัของชมรมทีุ�ได้จัดตั่�งขึ�นก่ัอนหน้า

ข้อ 26 ชมรมจะตั่�งขึ�นได้ต่่อเมื�อมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�อดำาเนินกิัจกัรรมด้านใด

ด้านหนึ�งโดยิเฉพาะ	คือ	  

(1)	 ชมรมกีัฬา	 จะต้่องมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�อเผ่ยิแพร่ความร้้แก่ั 

	 นักัศึึกัษาเกีั�ยิวกัับกีัฬาวิธีกัารเล่นทีุ�ถ้กัต้่องสำาหรับกีัฬาแต่่ละ 

	 ป็ระเภทุต่ลอดจนป็ล้กัฝัึงให้นักัศึึกัษามีนำ�าใจเป็็นนักักีัฬา	 

(2)	ชมรมศึิลป็วัฒนธรรม	 จะต้่องมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�ออนุรักัษ์	 

	 ส่งเสริม	 เผ่ยิแพร่แลกัเป็ลี�ยินและพัฒนาศิึลป็วัฒนธรรม	 

	 และขนบธรรมเนียิมป็ระเพณีไทุยิเพื�อป็ล้กัฝัึงค่านิยิม 

	 ความภาคภ้มิใจ	 และความซึ่าบซึึ่�งในศิึลป็วัฒนธรรมไทุยิ 

	 แก่ันักัศึึกัษา	ต่ลอดจนกัารส่งเสริมกัารเรียินร้้ศิึลป็วัฒนธรรม 

	 ของนานาป็ระเทุศึ		  

(3)	ชมรมบำาเพ็ญป็ระโยิชน์	จะต้่องมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�อส่งเสริม 

	 ให้นักัศึึกัษา	 มีความคิดริเริ�มและสร้างสรรค์	 ในกัารบำาเพ็ญ 

	 สาธารณะป็ระโยิชน์	 ในด้านใดด้านหนึ�ง	 เช่น	อาสาพัฒนา 

	 ชนบทุ	อนุรักัษ์สิ�งแวดล้อม	พัฒนาเยิาวชน	เผ่ยิแพร่ความร้้ 

	 ส่้ชนบทุ	 เพื�อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ัชุมชนและสังคม	 

	 ต่ลอดจนกัารป็ล้กัฝึังจิต่สำานึกั	ความรับผิ่ดชอบของนักัศึึกัษา	

	 ทีุ�มีต่่อสังคม

ข้อ 27 ให้คณะกัรรมกัารบริหารพิจารณาเสนอความเห็นต่่ออธิกัารบดีเพื�อ

ให้จัดตั่�ง	หรือไม่ให้จัดตั่�งชมรมภายิในหกัสิบวัน	 นับแต่่วันทีุ�ได้รับ

หนังสือขอจัดตั่�ง	และรายิละเอียิดต่่าง	ๆ	อย่ิางครบถ้วนแล้ว

ข้อ 28 กัารดำาเนินงานและกัารบริหารงานของแต่่ละชมรม	ให้เป็็นไป็ต่าม

ข้อกัำาหนดกัารบริหารชมรม	ทัุ�งนี�	 ข้อกัำาหนดดังกัล่าวจะต้่องไม่ขัด

ต่่อธรรมน้ญนักัศึึกัษา	ต่ลอดจนระเบียิบของสถาบัน
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ข้อ 29 ชมรมต้่องจัดทุำารายิงานผ่ลกัารดำาเนินกิัจกัรรมในรอบปี็เสนอต่่อ

คณะกัรรมกัารบริหาร	เพื�อป็ระเมินผ่ลกัารดำาเนินงานของชมรมก่ัอน

ปิ็ดภาคกัารศึึกัษาป็ลายิ	และให้คณะกัรรมกัารบริหาร	รายิงานผ่ล

กัารป็ระเมินดังกัล่าวเสนอต่่ออธิกัารบดี	 ในกัรณีทีุ�คณะกัรรมกัาร

บริหารเห็นว่าผ่ลกัารป็ระเมินต่ามวรรคหนึ�งของชมรมใดมีผ่ลงาน 

ในรอบปี็ไม่เป็็นไป็ต่ามเป้็าหมายิและวัต่ถุป็ระสงค์กัารจัดตั่�ง 

ชมรมนั�น	 คณะกัรรมกัารบริหารอาจมีมติ่เสนออธิกัารบดีเพื�อ

พิจารณาให้ยุิบเลิกัชมรมนั�นก็ัได้	เมื�อยุิบเลิกัชมรมแล้วให้สำานักังาน

สถาบนัฯ	ต่รวจสอบ	และดำาเนินกัารโอนทุรพัย์ิสินทัุ�งหมดของชมรม

เป็็นของสถาบันฯ

หมวด 6

การเงิน

ข้อ 30 งบป็ระมาณในกัารดำาเนินกิัจกัรรมนักัศึึกัษาได้มาจากัเงินค่าบำารุง

กิัจกัรรมนักัศึึกัษา	ซึึ่�งนักัศึึกัษาชำาระเป็็นส่วนหนึ�งของค่าธรรมเนียิม

กัารศึึกัษา	 และงบป็ระมาณเหลือจ่ายิทัุ�งหมดจากัปี็กัารศึึกัษา 

ทีุ�ผ่่านมา

ข้อ 31 งบป็ระมาณต่ามข้อ	32	 ให้สถาบันพิจารณาจัดสรรแก่ัองค์กัาร

นักัศึึกัษาเพื�อเป็็นค่าใช้จ่ายิในกัารบริหารกัารจัดกิัจกัรรมนักัศึึกัษา

ของสถาบนัให้เป็็นไป็ต่ามนโยิบายิและแนวทุางทีุ�สถาบัน	กัำาหนดให้

สถาบนันำาเงินงบป็ระมาณต่ามวรรคหนึ�งฝึากัไวกั้ับธนาคารพาณชิย์ิ

หรือสถาบนักัารเงนิอื�นต่ามทีุ�สถาบนัเห็นสมควร	ชื�อบัญชี	“เงนิบำารุง

กิัจกัรรมนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา”

ข้อ 32 ให้คณะกัรรมกัารบริหารพิจารณาจัดสรรงบป็ระมาณส่วนหนึ�งไว้เป็็น

เงินค่าใช้จ่ายิของคณะกัรรมกัารบรหิาร	และอีกัส่วนหนึ�งเพื�อเป็็นงบ

ป็ระมาณค่าใช้จ่ายิสำาหรับชมรมโดยิคณะกัรรมกัาร	บริหารจะต้่อง

เสนอแผ่นงานและงบป็ระมาณป็ระจำาปี็ของคณะกัรรมกัารบริหาร

และของชมรมต่่ออธิกัารบดีเพื�อพิจารณาอนุมัติ่	เมื�อได้รับอนุมัติ่งบ

ป็ระมาณแล้ว	จึงจะขอเบิกัจ่ายิได้ต่่อไป็

ข้อ 33 ปี็งบป็ระมาณสำาหรับกัารใช้จ่ายิเงินงบป็ระมาณในกัารดำาเนิน

กิัจกัรรมนักัศึึกัษา	ให้มีระยิะเวลาต่ามปี็กัารศึึกัษา
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ข้อ 34 ให้อธิกัารบดีกัำาหนดขั�นต่อนกัารเสนอของบป็ระมาณกัารกัำาหนด

ระยิะเวลากัารดำาเนนิกัารจัดสรรและวธีิพิจารณางบป็ระมาณ	ต่ลอด

จนกัำาหนดหลักัเกัณฑ์ิ	วิธีกัารเบิกัจ่ายิและกัารยืิมเงินทุดรองจ่ายิ	ใน

กัารดำาเนินกิัจกัรรมนักัศึึกัษา

ข้อ 35 ให้คณะกัรรมกัารบริหารจัดทุำาสรุป็รายิงานกัารเบิกั-จ่ายิงบป็ระมาณ

	เงินบำารุง	กิัจกัรรมนักัศึึกัษาป็ระจำาปี็กัารศึึกัษา	พร้อมงบป็ระมาณ

เหลือจ่ายิเพื�อเสนอต่่ออธิกัารบดี	ไม่น้อยิกัว่าสิบห้าวันก่ัอนครบวาระ

กัารดำารงต่ำาแหน่ง

ป็ระกัาศึ	ณ	วันทีุ�	25	ธันวาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต่ราจารย์ิคลินิกัเกีัยิรติ่คุณ	นายิแพทุย์ิปิ็ยิะสกัล	สกัลสัต่ยิาทุร

นายิกัสภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 โดยิทุี�เป็็นกัารสมควรกัำาหนดข้อบังคับเกัี�ยิวกัับวินัยินักัศึึกัษาของสถาบัน

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	เพื�อเป็็นกัรอบ	และแนวทุางในกัารป็ฏิิบัต่ิต่นระหว่างทุี�ศึึกัษา

อยิ้่ในสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาในกัารใช้สิทุธิ	 และเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคม

แห่งกัารเรียินร้้ร่วมกััน	ซึ่ึ�งจะช่วยิป็้องกัันนักัศึึกัษาให้พ้นจากั	สิ�งทุี�เป็็นอุป็สรรคต่่อ

กัารเรียินในสังคมสถาบัน

	 อาศึยัิอำานาจต่ามความในมาต่รา	18	(2)	แหง่พระราชบญัญตั่สิถาบนัดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	 2555	สภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาในกัารป็ระชุมครั�งทุี�	

9/2556	เมื�อวันทุี�	18	กัันยิายิน	พ.ศึ.	2556	จึงออกัข้อบังคับไว้ดังต่่อไป็นี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรียิกัว่า	 “ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิ 

วินัยินักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับต่ั�งแต่่วันถัดจากัวันป็ระกัาศึเป็็นต่้นไป็

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

“อธิกัารบดี”	หมายิความว่า	อธิกัารบดีสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

“นักัศึึกัษา”	หมายิความว่า	 นักัศึึกัษาสามัญต่ามข้อบังคับเกีั�ยิวกัับ

กัารศึึกัษาระดับป็ริญญาบัณฑิิต่

ข้อ 4 ใหอ้ธกิัารบดีรกััษากัารต่ามข้อบงัคบันี�	ในกัรณทีุี�มปี็ญัหาเกีั�ยิวกับักัาร

ป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับนี�	 ให้อธิกัารบดีมีอำานาจวินิจฉัยิและสั�งกัารให้

ป็ฏิบิตั่ติ่ามทุี�เหน็สมควร	และคำาวินิจฉยัิและสั�งกัารนั�นใหถ้อืเป็น็ทุี�สดุ

หมวด 1

วินัย์แลิะการรักษาวินัย์

ข้อ 5 นักัศึึกัษาต่้องรักัษาวินัยิและป็ฏิิบัต่ิต่นต่ามทุี�บัญญัต่ิไว้ในข้อบังคับ 

ระเบียิบและป็ระกัาศึของสถาบัน	และสำานักัวิชาโดยิเคร่งครัดอย่้ิเสมอ

ข้อ 6 วินัยิของนักัศึึกัษา	มีดังนี�	  

(1)	 ต้่องแต่่งกัายิให้สุภาพเรียิบร้อยิถ้กัต้่องต่ามข้อบังคับสถาบัน 

	 เกีั�ยิวกัับเครื�องแบบ	และเครื�องแต่่งกัายินักัศึึกัษา	  
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	 	 (2)		 ต้่องรักัษาไว้ซึ่ึ�งความสามัคคี	 ความสงบเรียิบร้อยิ 

	 	 	 	 	 ชื�อเสียิง	และเกีัยิรติ่คุณของสถาบัน	 

	 	 (3)		 ต้่องป็ระพฤติ่ต่นเป็็นสุภาพชน	 ไม่ป็ระพฤติ่ในสิ�งทีุ� 

	 	 	 	 	 อาจนำามาซึึ่�งความเสื�อมเสียิ	หรือเสียิหายิแก่ัต่นเอง	 

	 	 	 	 	 บุคคลอื�นหรือสถาบัน	  

	 	 (4)		 ต้่องเชื�อฟั้งคำาสั�ง	และป็ฏิิบัติ่ต่ามคำาสั�ง	หรือคำาตั่กัเตื่อน	

	 	 	 	 	 ของอาจารย์ิ	และเจ้าหน้าทีุ�ของสถาบัน	 

	 	 (5)		 ต้่องไม่จงใจ	หรือเจต่นาทุำาลายิทุรัพย์ิสินของสถาบัน 

	 	 	 	 	 หรือผ้้่อื�น		  

	 	 (6)		 ต้่องไม่ดื�มสุราหรือของมึนเมาในสถาบันเมื�ออย่้ิ 

	 	 	 	 	 ในชุดเครื�องแต่่งกัายินักัศึึกัษา	  

	 	 (7)		 ต้่องไม่เสพ	หรือครอบครอง	หรือขายิหรือจำาหน่ายิ	 

	 	 	 	 	 รวมทัุ�งเป็็นตั่วแทุนขายิ	หรือจำาหน่ายิซึึ่�งยิาเสพติ่ด	 

	 	 	 	 	 หรือสิ�งเสพติ่ดให้โทุษทีุ�ผิ่ดกัฎีหมายิ	 

	 	 (8)		 ต้่องไม่เล่นกัารพนันหรือทุำาธุรกิัจเกีั�ยิวกัับกัารพนัน	 

	 	 	 	 	 หรือมีส่วนเกีั�ยิวข้อง	สนับสนุนกัารพนันทุุกัชนิด	 	 

	 	 (9)		 ต้่องไม่กัระทุำาผิ่ดกัฎีหมายิเกีั�ยิวกัับกัารลักัทุรัพย์ิ	 

	 	 	 	 	 กัรรโชกัทุรัพย์ิ	 ฉ้อโกัง	 ยัิกัยิอกัทุรัพย์ิ	 ข่มข่้	 บังคับ 

	 	 	 	 	 ข่มขืนใจ	 รีดไถบุคคลอื�น	หรือทุุจริต่ในเรื�องกัารเงิน	 

	 	 (10)	ต้่องไม่ครอบครอง	หรือนำาอาวุธปื็น	หรือวัต่ถุอันต่รายิ	

	 	 	 	 	 เข้ามาในสถาบัน	ซึึ่�งอาจเป็็นเหตุ่ให้เกิัดอันต่รายิแก่ัชีวิต่	

	 	 	 	 	 และทุรัพย์ิสินของผ้้่อื�น	  

	 	 (11)	 ต้่องไม่ป็ระพฤติ่ผิ่ดศีึลธรรมอันดี	กัระทุำากัารลามกั	 

	 	 	 	 	 อนาจาร	หรือกัระทุำาความผิ่ดเกีั�ยิวกัับเพศึอันเป็็นเหตุ่	

	 	 	 	 	 ให้เสื�อมเสียิแก่ัสถาบันอย่ิางร้ายิแรง	 

	 	 (12)	ต้่องไม่ทุะเลาะวิวาทุ	หรือทุำาร้ายิร่างกัายิผ้้่อื�น	เป็็นเหตุ่	

	 	 	 	 	 ให้มีผ้้่ได้รับอันต่รายิ	หรือเป็็นเหตุ่ให้เสื�อมเสียิต่่อชื�อ 

	 	 	 	 	 เสียิงของสถาบัน	 

	 	 (13)	ต้่องไม่ทุุจริต่ในกัารสอบ	หรือพยิายิามกัระทุำากัาร 

	 	 	 	 	 เช่นว่านั�น	  

	 	 (14)	ต้่องไม่จัดทุำา	 เผ่ยิแพร่	หรือมีไว้ในครอบครองซึึ่�ง 

	 	 	 	 	 สื�อสิ�งพิมพ์	สิ�งวาด	หรือ	สิ�งเขียิน	 หรือกัระทุำากัาร 
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	 	 อื�นใด	อันอาจก่ัอให้เกิัดความเสียิหายิแก่ัสถาบัน	หรือผ้้่อื�น	

	(15)	 ต้่องไม่กัระทุำากัารป็ลอมลายิมือชื�อผ้้่อื�น	ป็ลอมเอกัสารหรือ	

	 	 แก้ัไขข้อความในเอกัสารทีุ�แทุ้จริง	หรือใช้เอกัสารเช่นว่านั�น	

	 	 เป็็นหลักัฐานต่่อสถาบัน	หรือผ้้่อื�นทีุ�อาจก่ัอให้เกิัดความเสียิ	

	 	 หายิแก่ัสถาบันหรือผ้้่อื�น	  

(16)		 ต้่องไมก่ัระทุำากัารอื�นใดอนัก่ัอให้เกิัดความเสยีิหายิแกัส่ถาบนั

		 	 หรือผ้้่อื�น

ข้อ 7 โทุษทุางวินัยิมี	4	สถาน	คือ	  

(1)	 ตั่กัเตื่อนเป็็นลายิลักัษณ์อักัษร	  

(2)	ภาคทัุณฑ์ิ	 	 

(3)	 ให้พักักัารศึึกัษามีกัำาหนดไม่เกิันหนึ�งปี็กัารศึึกัษา	 	 

(4)	ให้พ้นสภาพกัารเป็็นนักัศึึกัษา	  

นักัศึึกัษาผ้้่ใดกัระทุำาผิ่ดต่ามข้อ	6	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	ให้ตั่กั

เตื่อนเป็็นลายิลกััษณ์อักัษรหรอืให้ลงโทุษภาคทุณัฑ์ิ	ต่ามควรแกัก่ัรณี

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

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

แก่ักัรณี	ทัุ�งนี�	โทุษทุางวินัยิต่าม	(3)	และ	(4)	ให้ถือว่าเป็็นโทุษผิ่ด

วินัยิอย่ิาง	ร้ายิแรง

ข้อ 8 นักัศึึกัษาผ้้่ใดกัระทุำาผิ่ดวินัยิต่ามทีุ�บัญญัติ่ไว้ในข้อบังคับนี�จักัต้่องได้

รับโทุษทุางวินยัิ	สำาหรับกัารลงโทุษตั่กัเตื่อนเป็็นลายิลักัษณ์อกััษรให้

ใช้เฉพาะกัรณีกัระทุำาผิ่ดวินัยิ	 เล็กัน้อยิหรือมีเหตุ่อันควรลดหย่ิอน	

ซึึ่�งยัิงไม่ถึงกัับจะต้่องถ้กัลงโทุษทุำาภาคทัุณฑ์ิ	ให้อธิกัารบดีเป็็นผ้้่มี

อำานาจสั�งลงโทุษทุางวินัยิต่าม	ข้อ	7	สำาหรับคณบดีให้มีอำานาจสั�ง	

ลงโทุษได้เฉพาะโทุษทุางวินัยิต่ามข้อ	7	(1)	และ	(2)	แก่ันักัศึึกัษา

ทีุ�สังกััดสำานักัวิชานั�น	กัรณีทีุ�นักัศึึกัษากัระทุำาความผิ่ดเกีั�ยิวกัับ 

กัารสอบ	ให้อธิกัารบดีหรือคณบดีมีอำานาจสั�ง	ตั่ดสิทุธิ	กัารเข้าสอบ

หรือให้อธิกัารบดีมีอำานาจสั�งงด	ยิับยัิ�ง	หรือชะลอกัารเสนอชื�อ 

เพื�อขออนุมัติ่ป็ริญญาบัต่ร	หรือป็ระกัาศึนียิบัต่ร	 ทัุ�งนี�	 นักัศึึกัษา 

อาจได้รับโทุษทุางวินัยิต่ามข้อ	7	ด้วยิ

ข้อ 9 นักัศึึกัษาผ้้่ใดกัระทุำาผิ่ดวินัยิต่ามข้อ	6	 ทีุ�กั่อให้เกิัดความเสียิหายิ

อย่ิางร้ายิแรงแก่ัทุรัพย์ิสิน	ชื�อเสียิง	 ชีวิต่	 ร่างกัายิ	หรือสิทุธิอื�นใด

ของสถาบันหรือผ้้่อื�น	ให้ถือว่ากัระทุำาผิ่ดวินัยิอย่ิางร้ายิแรง
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หมวด 2

การดำาเนินการทางวินัย์ 

ข้อ 10 กัารดำาเนินกัารทุางวินัยิแก่ันักัศึึกัษา	ซึึ่�งมีกัรณีอันมีม้ลทีุ�ควรกัล่าว

หาว่ากัระทุำาผิ่ดวินัยิ	 ให้สอบสวนเพื�อให้ได้ความจริงและยุิติ่ธรรม 

โดยิไม่ชักัช้า

ข้อ 11 นักัศึึกัษาผ่้ใ้ดถ้กักัลา่วหาโดยิมหีลักัฐานต่ามสมควรวา่ได้กัระทุำาผิ่ด

วินัยิ	หรือความ	ป็รากัฏิต่่ออธิกัารบดีหรือคณบดีว่านักัศึึกัษาผ้้่ใด

กัระทุำาความผิ่ด	 ให้อธิกัารบดีหรือคณบดี	แต่่งตั่�งคณะกัรรมกัาร

สอบสวนโดยิพลัน	เว้นแต่่เป็็นความผิ่ดทีุ�ป็รากัฏิชัดแจ้งในกัรณีดัง

ต่่อไป็นี�	จะไม่สอบสวน	หรืองดกัารสอบสวนก็ัได้		 

(1)	 กัระทุำาผิ่ดอาญาจนต้่องคำาพิพากัษาถึงทีุ�สุดว่าผ้้่นั�นกัระทุำาผิ่ด	

	 จนได้รับโทุษ	จำาคุกั	หรือโทุษทีุ�หนักักัว่าจำาคุกั	เว้นแต่่เป็็นโทุษ	

	 สำาหรับความผิ่ดทีุ�ได้กัระทุำาโดยิป็ระมาทุ	หรือความผิ่ดลหุโทุษ

(2)	กัระทุำาผิ่ดวินัยิและได้รับสารภาพหรือให้ถ้อยิคำาเป็็นหนังสือ 

	 ต่่ออธิกัารบดี	 หรือคณบดี	หรือให้ถ้อยิคำารับสารภาพต่่อ 

	 คณะกัรรมกัารสอบสวนและได้มีกัาร	บันทึุกัถ้อยิคำารับสารภาพ	

	 เป็็นลายิลักัษณ์อักัษร	 ในกัรณีทีุ�มีนักัศึึกัษาของสำานักัวิชาใด 

	 กัระทุำาผิ่ดวินัยิ	ให้คณบดีสำานักัวิชานั�นแต่่งตั่�งคณะกัรรมกัาร 

	 ขึ�นทุำากัารสอบสวนกัารกัระทุำาผิ่ดวินัยินั�น	เมื�อกัารสอบสวนได้	

	 ความโดยิแน่ชัดว่านักัศึึกัษาได้กัระทุำาผิ่ดวินัยิจริงและสมควร 

	 ได้ รับกัารลงโทุษตั่กัเตื่อนเป็็นลายิลักัษณ์อักัษร	 หรือ 

	 ภาคทุัณฑ์ิให้คณบดีสั� งลงโทุษต่ามสมควรแกั่ความผ่ิด	 

	 แต่่หากัเห็นสมควรให้ได้รับโทุษพักักัารศึึกัษา	หรือให้พ้น 

	 สภาพกัารเป็็นนักัศึึกัษา	ให้นำาเรื�องเสนออธิกัารบดีเพื�อวินิจฉัยิ	

	 และสั�งลงโทุษต่ามสมควรแก่ัความผิ่ด	 ในกัรณีทีุ�นักัศึึกัษา 

	 มากักัว่าหนึ�งสำานักัวิชากัระทุำาผิ่ดวินัยิ	 ให้อธิกัารบดีแต่่งตั่�ง 

	 คณะกัรรมกัารขึ�นทุำากัารสอบสวนกัารกัระทุำาผิ่ดวินัยินั�น	 

	 เมื�อกัารสอบสวนได้ความโดยิแน่ชัดว่านักัศึึกัษาได้กัระทุำาผิ่ด 

	 วินัยิจริง	 และสมควรได้รับโทุษ	 ให้อธิกัารบดีสั�งลงโทุษ 

	 ต่ามควรแก่ัความผิ่ด



224

ข้อ 12 คณะกัรรมกัารสอบสวนต่ามข้อ	11	ป็ระกัอบด้วยิป็ระธานกัรรมกัาร

และกัรรมกัารจำานวนไมน้่อยิกัว่าสามคน	และให้มีเลขานกุัารจำานวน

หนึ�งคน	ดำาเนินกัารสอบสวนโดยิไม่ชักัช้าให้แล้วเสร็จภายิในหกัสิบ

วันนับแต่่วันทีุ�ได้รับทุราบคำาสั�งแต่่งตั่�ง	กัรรมกัาร	ต่ามวรรคหนึ�งอาจ

ทุำาหน้าทีุ�	เป็็นเลขานกุัารดว้ยิก็ัได้	และอาจให้มีผ้้่ช่วยิเลขานกุัารดว้ยิ

ก็ัได้	ในกัรณีกัารสอบสวนดำาเนินกัารไม่แล้วเสร็จภายิในกัำาหนดเวลา

	ให้คณะกัรรมกัารสอบสวนเสนอขอขยิายิเวลากัารสอบสวนจากัผ่้มี้

อำานาจแต่่งตั่�งคณะกัรรมกัารสอบสวน	ได้ครั�งละไม่เกิันสามสิบวัน	

ทัุ�งนี�	เมื�อรวมระยิะเวลากัารสอบสวนทัุ�งสิ�นแล้วไม่ควรเกันิ	หนึ�งร้อยิ

ยีิ�สิบวัน

ข้อ 13 คณะกัรรมกัารสอบสวนจะต่้องแจ้งข้อกัล่าวหาและสรุป็พยิาน 

หลักัฐานทีุ�สนับสนุน	 ข้อกัล่าวหาเทุ่าทีุ�มีให้ผ้้่ถ้กักัล่าวหาทุราบ	 

โดยิจะระบุชื�อพยิานหรือไม่ก็ัได้	 ทัุ�งนี�	 เพื�อให้	 ผ้้่ถ้กักัล่าวหาชี�แจง 

และมี	 สิทุธินำาพยิานหลักัฐานต่่าง	ๆ	 ทัุ�งพยิานบุคคล	และพยิาน

เอกัสาร	มาเสนอต่่อ	คณะกัรรมกัารสอบสวนเพื�อ	 พิจารณาก่ัอน

เสร็จสิ�น	กัารพิจารณาของ	คณะกัรรมกัารสอบสวน

ข้อ 14 ในกัรณีทีุ�คณะกัรรมกัารสอบสวนซึึ่�งแต่่งตั่�งโดยิคณบดีพิจารณาเห็น

ว่านักัศึึกัษาทีุ�ถ้กักัล่าวหากัระทุำาผิ่ดวินัยิอยิ่างไม่ร้ายิแรง	ให้คณบดี

สั�งลงโทุษตั่กัเตื่อนเป็็นลายิลักัษณ์อักัษร	หรือลงโทุษ	ภาคทัุณฑ์ิ	 

แก่ันักัศึึกัษาในสังกััดต่ามควรแก่ักัรณี	แล้วรายิงานให้อธิกัารบดี

ทุราบโดยิไม่ชักัช้า	หากัผ่ลกัารสอบสวนป็รากัฏิว่ามีม้ลทีุ�ควรกัล่าว

หาว่ากัระทุำาผิ่ดวินัยิอย่ิางร้ายิแรง	 ให้คณบดีรายิงานกัรณีทีุ�เป็็น

สาเหตุ่และผ่ลกัารสอบสวนมายัิงอธิกัารบดีเพื�อพิจารณาแต่่งตั่�ง 

คณะกัรรมกัารสอบสวนวินัยิอย่ิางร้ายิแรงต่่อไป็

ข้อ 15 กัารลงโทุษนักัศึึกัษาทีุ�กัระทุำาผิ่ดวินัยิให้ทุำาเป็็นหนังสือและให้ผ้้่สั�ง

ลงโทุษแจ้งสิทุธิในกัารอุทุธรณ์	รวมทัุ�งระยิะเวลาสำาหรับกัารอุทุธรณ์

ไว้ด้วยิ	เมื�อได้สั�งลงโทุษนักัศึึกัษาผ้้่ใดแล้ว	ให้รีบแจ้งต่่อบิดา	มารดา

หรือผ้้่ป็กัครองของนักัศึึกัษาผ้้่นั�น	แล้วแต่่กัรณี	เพื�อทุราบ
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หมวด 3

การอุทธิ์รณ์์

ข้อ 16 นักัศึึกัษาผ้้่ใดถ้กัสั�งลงโทุษต่ามข้อบังคับนี�และไม่เห็นด้วยิกัับคำาสั�ง

ลงโทุษ	นักัศึึกัษาผ้้่นั�นมีสิทุธิอุทุธรณ์ได้ต่ามหลักัเกัณฑ์ิและวิธีกัาร

ทีุ�กัำาหนดไว้ในหมวดนี�	 ในระหว่างอุทุธรณ์ให้นักัศึึกัษา	ยัิงคงได้รับ

โทุษทุางวินัยิต่่อไป็

ข้อ 17 กัารอุทุธรณ์คำาสั�งลงโทุษ	 ให้อุทุธรณ์ได้สำาหรับต่นเองเทุ่านั�น	 

จะอุทุธรณ์แทุนคนอื�น	หรือมอบหมายิให้คนอื�นอุทุธรณ์แทุนต่น 

ไม่ได้	กัารอุทุธรณ์คำาสั�งลงโทุษให้ผ้้่อุทุธรณ์ทุำาเป็็นหนังสือชี�แจง 

ข้อเท็ุจจริงและเหตุ่ผ่ลในกัารอุทุธรณ์ให้เห็นว่าได้ถ้กัลงโทุษ 

โดยิไมถ้่กัต้่อง	ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็็นธรรมอย่ิางไร	และลงลายิมือ

ชื�อของต่นในหนังสือนั�นด้วยิ

ข้อ 18 เพื�อป็ระโยิชน์ในกัารอุทุธรณ์	 ผ้้่ป็ระสงค์จะอุทุธรณ์มีสิทุธิขอต่รวจ

หรือคัดรายิงานกัารสอบสวนได	้ส่วนบันทึุกัถ้อยิคำาพยิานบุคคลหรือ

พยิานหลักัฐานอื�น	 ให้อย่้ิในดุลยิพินิจของอธิกัารบดี	หรือคณบดี 

ผ้้่สั�งลงโทุษแล้วแต่่กัรณีทีุ�จะอนุญาต่หรือไม่	โดยิให้คำานึงถึงเหตุ่ผ่ล

และความจำาเป็็น	เป็็นกัรณี	ๆ	ไป็

ข้อ 19 กัารอุทุธรณ์คำาสั�งลงโทุษ	ให้นักัศึึกัษาผ้้่ถ้กัลงโทุษทุางวินัยิอุทุธรณ์

ต่่ออธิกัารบดีภายิในสบิห้าวันนับถัดจากัวนัทุราบคำาสั�งหรือควรทุราบ

คำาสั�งลงโทุษให้ถือเอาวันทีุ�นักัศึึกัษาผ้้่ถ้กัลงโทุษทุางวินัยิได้รับแจ้ง 

คำาสั�งลงโทุษเป็็นวันทุราบคำาสั�ง

ข้อ 20 ในกัรณีทีุ�นักัศึึกัษายืิ�นอุทุธรณ์คำาสั�งลงโทุษต่ามข้อ	19	ให้อธิกัารบดี

แต่่งตั่�งคณะกัรรมกัารพิจารณาอุทุธรณ์	จำานวนไม่น้อยิกัว่าสามคน

ทุำาหน้าทีุ�พิจารณาอุทุธรณ์ดังกัล่าว	 โดยิพิจารณา	 ให้แล้วเสร็จ 

และนำาเสนออธิกัารบดีภายิในสามสิบวันนับถัดจากัวันทีุ�ได้รับหนังสือ

อุทุธรณ์	 ในกัรณีทีุ�คณะกัรรมกัารพิจารณาอุทุธรณ์ไม่สามารถ

พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายิในกัำาหนดเวลาต่ามวรรคหนึ�ง 

ให้ป็ระธานกัรรมกัารพิจารณาอุทุธรณ์ขอขยิายิเวลาพิจารณา 

อุทุธรณ์ต่่ออธิกัารบดี	กัารขยิายิเวลาพิจารณาอุทุธรณ์ต่ามวรรค 

สองให้อธิกัารบดีพิจารณาขยิายิเวลาได้อีกัไม่เกิันสามสิบวัน	 

นับถัดจากัวันครบกัำาหนดระยิะเวลา	ทัุ�งนี�	ให้ขอขยิายิเวลาก่ัอนสิ�น

สุดระยิะเวลาต่ามวรรคหนึ�ง
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ข้อ 21 กัารพิจารณาวินิจฉัยิอุทุธรณ์ของคณะกัรรมกัารพิจารณาอุทุธรณ์

ต่ามข้อ	20	ถ้าคณะกัรรมกัารพิจารณาอุทุธรณ์เห็นว่ากัารสั�งลงโทุษ

ถ้กัต้่องและเหมาะสมกัับความผ่ิดแล้ว	 ให้เสนออธิกัารบดีเพื�อสั�ง 

ยิกัอุทุธรณ์	 ถ้าเห็นว่ากัารสั�งลงโทุษไม่ถ้กัต้่อง	หรือไม่เหมาะสม 

กัับความผิ่ด	ให้อธิกัารบดี	นำาเสนอคณะกัรรมกัารบริหารสถาบัน

พิจารณาสั�งเพิ�มโทุษ	ลดโทุษ	หรือยิกัโทุษทุางวินัยิ	แล้วแต่่กัรณี

ข้อ 22 เมื�ออธิกัารบดี	หรือคณะกัรรมกัารบริหารสถาบัน	 ได้พิจารณา

วินิจฉัยิอุทุธรณ์แล้วให้แจ้งให้นักัศึึกัษาผ่้้อุทุธรณ์ทุราบเป็็นหนังสือ	

ถ้านักัศึึกัษาผ้้่อุทุธรณ์ไม่เห็นด้วยิกัับคำาสั�งของอธิกัารบดี	หรือ 

คณะกัรรมกัารบริหารสถาบัน	 นักัศึึกัษาผ่้้นั�นมีสิทุธิอุทุธรณ์ต่่อ 

สภาสถาบัน	ต่ามหลักัเกัณฑ์ิและวิธี	กัารทีุ�กัำาหนดไว้ในข้อบังคับนี�

โดยิอนุโลมและให้ถือกัารพิจารณาของสภาสถาบันเป็็นยุิติ่กัารแจ้ง

ผ่ลกัารพจิารณาอุทุธรณ์ต่ามวรรคหนึ�ง	ให้แจ้งแก่ันักัศึึกัษาผ้้่อุทุธรณ์

ด้วยิว่านักัศึึกัษาผ่้้อุทุธรณ์สามารถใช้สิทุธิ�ฟ้้องคดีต่่อศึาลป็กัครอง

กัลางได้ภายิในเก้ัาสิบวันนับถัดจากัวันทีุ�ได้รับหนังสือแจ้งผ่ล 

กัารพิจารณาอุทุธรณ์

ป็ระกัาศึ	ณ	วันทีุ�	19	กัันยิายิน	พ.ศึ.	2556

ศึาสต่ราจารย์ิคลินิกัเกีัยิรติ่คุณ	นายิแพทุย์ิปิ็ยิะสกัล	สกัลสัต่ยิาทุร

นายิกัสภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 

และเครื่องแต่งกายข้องนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 โดยิทีุ�เป็็นกัารสมควรกัำาหนดให้มีเครื�องแบบ	เครื�องหมายิ	และเครื�องแต่่ง

กัายิของนักัศึึกัษา	เพื�อแสดงถึงเอกัลักัษณ์	ความภาคภ้มิ	และความเป็็นระเบียิบ

เรียิบรอ้ยิของสถาบนัดนต่รกัีัลยิาณวัิฒนา	อาศึยัิอำานาจต่ามความในมาต่รา	18	(2)	

และมาต่รา	61	แห่งพระราชบัญญัติ่สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	สภา

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาในกัารป็ระชุมครั�งทีุ�	6/2556	เมื�อวันทีุ�	26	มิถุนายิน	

พ.ศึ.	2556	จึงออกัข้อบังคับไว้ดังต่่อไป็นี�
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ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรียิกัว่า	“ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิเครื�อง

แบบ	เครื�องหมายิ	และเครื�องแต่่งกัายิของนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั่�งแต่่วันถัดจากัวันป็ระกัาศึเป็็นต้่นไป็

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี� 

“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา 

“นักัศึึกัษา”	หมายิความว่า	นักัศึึกัษาสามัญของสถาบัน

ข้อ 4 เครื�องแบบนักัศึึกัษามีสองแบบ	คือ	  

(1)	 เครื�องแบบป็กัติ่	เป็็นเครื�องแบบทีุ�นักัศึึกัษาระดับป็ริญญาบัณฑิิต่ 

	 ใช้ในเวลาเรียิน	หรือเวลาอื�น	ๆ	ทีุ�ไม่ใช่งานพิธีกัาร	  

(2)	 เครื�องแบบงานพิธีกัาร	เป็็นเครื�องแบบทีุ�นักัศึึกัษาทุุกัระดับชั�น	

	 ป็ริญญาใช้ในโอกัาสทีุ�มีงานพิธีของสถาบัน	เช่น	งานป็ฐมนิเทุศึ	

	 นักัศึึกัษาใหม่	งานไหว้คร้	งานพิธีพระราชทุานป็ริญญาบัต่ร	 

	 หรือ	งานรัฐพิธีหรือต่ามทีุ�สถาบันกัำาหนด

ข้อ 5 เครื�องแบบป็กัติ่	  

(1)	 นักัศึึกัษาชายิ	 

	 (1.1)	เสื�อเชิ�ต่สีขาวแขนสั�นหรือแขนยิาวไม่พับแขน	 ไม่มี 

	 	 	 	 ลวดลายิ	 ไม่รัดร้ป็	กัระดุมสีขาวโดยิให้สอดชายิเสื�อ 

	 	 	 	 ไว้ในกัางเกัง	ต่ลอดเวลาอาจผ้่กัเนคไทุ	มีต่ราสัญลักัษณ์	

	 	 	 	 ของสถาบัน	หรือ	ต่ามแบบของสถาบัน	  

	 (1.2)	กัางเกังขายิาวแบบสากัล	ทุำาด้วยิผ้่าสีกัรมทุ่าหรือสีดำา	 

	 	 	 	 ไม่มันเงา	 ไม่มีลวดลายิ	 ไม่รัดร้ป็	 ห้ามใช้ผ้่ายีิน 

	 	 	 	 ผ้่าสักัหลาด	หรือผ้่าล้กัฟ้้กั	  

	 (1.3)	เข็มขัดสีดำาติ่ดหัวเข็มขัดต่ราสัญลักัษณ์ของสถาบัน	 

	 	 	 	 หรือต่าม	แบบของสถาบัน	 

	 (1.4)	ถุงเทุ้าสีดำา	หรือสีกัรมทุ่า	 

	 (1.5)	รองเทุ้าหุ้มส้นสีดำา	ไม่เปิ็ดหัวรองเทุ้า	ไม่มีลวดลายิ	  

(2)	 นักัศึึกัษาหญิง	  

	 (2.1)	เสื�อเชิ�ต่สีขาวแขนสั�น	ไม่มีลวดลายิ	เนื�อผ่้ามีความหนา	

	 	 	 	 พอสมควร	ไม่รัดร้ป็	โดยิให้สอดชายิเสื�อไว้ในกัระโป็รง	

	 	 	 	 ต่ลอดเวลาด้านหน้าผ่่าอกัต่รงโดยิต่ลอด	มีสาบกัว้างพอ	

	 	 	 	 ติ่ดกัระดุมโลหะสีเงินทีุ�มีต่ราสัญลักัษณ์	ของสถาบัน 

	 	 	 	 หรือต่าม	แบบของสถาบัน	มีห้ากัระดุมรวมกัระดุมทีุ�ติ่ด	
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	 	 	 	 คอ	และ	กัลัดเข็มเครื�องหมายิทีุ�มีต่รา	 สัญลักัษณ์ของ 

	 	 	 	 สถาบันหรือต่ามแบบของสถาบันทีุ�อกัเสื�อ	 เบื�องขวา 

	 	 	 	 ในกัรณีของนักัศึึกัษาหญิงมุสลิมอนุโลมให้ใช้เป็็น	 

	 	 	 	 เสื�อแขนยิาวได้	 

	 (2.2)	กัระโป็รงทุำาด้วยิผ้่าสีกัรมทุ่าหรือสีดำา	 ไม่มันเงา	 ไม่มี	 

	 	 	 	 ลวดลายิ	 ไม่รัดร้ป็กัระโป็รงไม่มีผ่่า	ขอบกัระโป็รงอย่้ิ	 

	 	 	 	 ระดับเอวความยิาวของกัระโป็รงให้	คลุมเข่า	 ห้ามใช้ 

	 	 	 	 ผ่้ายีิน	ผ่้าสักัหลาด	ผ่้าล้กัฟ้้กั	ผ่้ายืิด	ผ่้าล้กัไม้	หรือผ่้า	

	 	 	 	 กัำามะหยีิ�	สำาหรับนักัศึึกัษาชั�นปี็ทีุ�หนึ�ง	 ให้ใช้กัระโป็รง 

	 	 	 	 แบบจีบรอบ	  

	 (2.3)	เข็มขัดสีดำาหรือสีนำ�าต่าลเข้มติ่ดหัวเข็มขัดต่ราสัญลักัษณ์	

	 	 	 	 ของสถาบัน	หรือ	ต่ามแบบของสถาบัน	คาดทัุบรอยิต่่อ	

	 	 	 	 ทีุ�กัระโป็รงทัุบเสื�อ	 

	 (2.4)	รองเทุ้าหุ้มส้นหรือมีสายิรัดส้น	แบบสุภาพ	สีดำา	สีขาว	 

	 	 	 	 สีนำ�าต่าล	หรือสีนำ�าเงินเข้ม

ข้อ 6 เครื�องแบบงานพิธีกัาร	 

	 (1)	นักัศึึกัษาชายิ		  

	 	 	 (1.1)	เสื�อเชิ�ต่สีขาวแขนยิาวไม่พับแขน	 ไม่มีลวดลายิ	 

	 	 	 	 	 	 ไม่รัดร้ป็	กัระดุมสีขาว	ให้สอดชายิเสื�อไว้ในกัางเกัง	

	 	 	 	 	 	 ต่ลอดเวลา	 และ	 ผ้่กัเนคไทุมีต่ราสัญลักัษณ์ 

	 	 	 	 	 	 ของสถาบัน	หรือต่ามแบบของสถาบัน	  

	 	 	 (1.2)	กัางเกังขายิาวแบบสากัล	ทุำาด้วยิผ้่าสีดำา	ไม่มันเงา	 

	 	 	 	 	 	 ไม่มี	ลวดลายิ	ไม่รัดร้ป็	ห้ามใช้ผ้่ายีิน	ผ้่าสักัหลาด	 

	 	 	 	 	 	 หรือผ้่าล้กัฟ้้กั	  

	 	 	 (1.3)	เข็มขัดสีดำาติ่ดหัวเข็มขัดต่ราสัญลักัษณ์ของสถาบัน	 

	 	 	 	 	 	 หรือ	ต่ามแบบของสถาบัน	 

	 	 	 (1.4)	ถุงเทุ้าสีดำา	 

	 	 	 (1.5)	รองเทุ้าหนังหุ้มส้นสีดำา	ไม่เปิ็ดหัวรองเทุ้า	ไม่มีลวดลายิ	

	 (2)	นักัศึึกัษาหญิง	  

	 	 	 (2.1)	เสื�อเชิ�ต่สีขาวแขนสั�น	 ไม่มีลวดลายิ	 เนื�อผ้่ามี 

	 	 	 	 	 	 ความหนา	ไม่รัดร้ป็ให้สอดชายิเสื�อไว้ในกัระโป็รง 

	 	 	 	 	 	 ต่ลอดเวลา	ด้านหน้า	ผ่่าอกัต่รงโดยิต่ลอดมีสาบ		
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	 	 	 	 	 กัว้างพอต่ิดกัระดุมโลหะสีเงินทีุ�มี	 ต่ราสัญลักัษณ์ 

	 	 	 	 	 ของสถาบันหรือต่ามแบบของสถาบัน	 มีห้ากัระดุม 

	 	 	 	 	 รวมกัระดุมทีุ�ติ่ดคอ	โดยิให้กัลัดดุมทีุ�คอ	และผ้่กัโบว์	

	 	 	 	 	 ต่ามแบบทีุ�สถาบันกัำาหนด	และกัลัดเข็มเครื�องหมายิ	 

	 	 	 	 	 ทีุ�มีต่ราสัญลักัษณ์สถาบันหรือ	ต่ามแบบของสถาบันทีุ�	

	 	 	 	 	 อกัเสื�อเบื�องขวา	 

	 	 (2.2)	กัระโป็รงทุำาด้วยิผ้่าสีดำา	 ไม่มันเงา	 ไม่มีลวดลายิ 

	 	 	 	 	 ไม่รัดร้ป็	กัระโป็รงไม่มีผ่่า	ขอบกัระโป็รงอย่้ิระดับเอว	 

	 	 	 	 	 ความยิาวของ	กัระโป็รงให้คลุมเข่า	 ห้ามใช้ผ้่ายีิน	 

	 	 	 	 	 สักัหลาด	ผ้่าล้กัฟ้้กั	ผ้่ายืิด	ผ้่าล้กัไม้	หรือผ้่ากัำามะหยีิ�	

	 	 (2.3)	เข็มขัดสีดำาติ่ดหัวเข็มขัดต่ราสัญลักัษณ์ของสถาบัน	 

	 	 	 	 	 หรือ	ต่ามแบบของสถาบัน	คาดทัุบรอยิต่่อทีุ�กัระโป็รง	

	 	 	 	 	 ทัุบเสื�อ	  

	 	 (2.4)	รองเทุ้าหนังหุ้มส้นสีดำา	ไม่มีลวดลายิ	ไม่ป็ระดับโลหะ

ข้อ 7 ให้นักัศึึกัษาแต่่งเครื�องแบบป็กัติ่	 หรือเครื�องแบบงานพิธีกัาร 

ต่ามป็ระกัาศึ	 สถาบัน	 หรือต่ามทีุ�ระบุในหมายิกัำาหนดกัาร	

กัำาหนดกัาร	หรือคำาสั�งของสถาบัน

ข้อ 8 ให้อธิกัารบดีโดยิความเห็นชอบของทีุ�ป็ระชุมคณะกัรรมกัารบริหาร

สถาบันมีอำานาจออกัป็ระกัาศึสถาบันเพื�อดำาเนินกัารต่ามข้อบังคับนี�

ข้อ 9 ให้อธิกัารบดีรักัษากัารต่ามข้อบังคับนี�	 ในกัารตี่ความหรือในกัรณี 

ทีุ�มีปั็ญหาเกีั�ยิวกัับกัารดำาเนินกัารต่ามข้อบังคับนี�	 ให้อธิกัารบดี 

มีอำานาจ	 วินิจฉัยิชี�ขาด	และในกัรณีทีุ�มีเหตุ่ผ่ลและความจำาเป็็น	 

สภาสถาบันอาจมีมติ่ให้งด	 หรือยิกัเว้น	 กัารใช้ข้อบังคับนี�ได้ 

ต่ามความจำาเป็็น

ป็ระกัาศึ	ณ	วันทีุ�	3	กัรกัฎีาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต่ราจารย์ิคลินิกัเกีัยิรติ่คุณ	นายิแพทุย์ิปิ็ยิะสกัล	สกัลสัต่ยิาทุร

นายิกัสภาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา



231



232



233



234



235



236



237

ข้้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556

	 เพื�ออนุมัต่ิให้เป็็นไป็ต่ามมาต่รา	11	(6)	แห่งพระราชบัญญัต่ิสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	พ.ศึ.	2555	จึงเห็นควรให้มีทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษา

เพื�อเป็็นกัารส่งเสริม	 และสนับสนุนนักัศึึกัษาของ	 สถาบันให้มีโอกัาสศึึกัษาสำาเร็จ

ป็ริญญาบัณฑิิต่ของสถาบัน	อาศึัยิอำานาจต่ามความในมาต่รา	18	(2)	และ	(13)	

แห่งพระราชบัญญัต่ิสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 พ.ศึ.	 2555	 สภาสถาบันดนต่รี

กััลยิาณิวัฒนา	ในกัารป็ระชุมครั�งทุี�	6/2556	เมื�อวันทุี�	26	มิถุนายิน	พ.ศึ.	2556	

จึงออกัข้อบังคับไว้ดังนี�

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรียิกัว่า	“ข้อบังคับสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาว่าด้วยิทุุน

อุดหนุนกัารศึึกัษา	สำาหรับนักัศึึกัษา	พ.ศึ.	2556”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้บังคับตั่�งแต่่วันถัดจากัวันป็ระกัาศึเป็็นต้่นไป็

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี�	“สถาบัน”	หมายิความว่า	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

“ทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษา”	หมายิความว่า	ทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับ

นักัศึึกัษา	“คณะกัรรมกัาร”	หมายิความว่า	คณะกัรรมกัารบริหาร

เงินทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษา	 “คณะอนุกัรรมกัาร”	

หมายิความว่า	คณะอนุกัรรมกัารพิจารณาทุุนกัารศึึกัษา	ป็ระจำาปี็

กัารศึึกัษา	“นักัศึึกัษา”	หมายิความว่า	นักัศึึกัษาของสถาบัน

ข้อ 4 ให้สถาบันจัดให้มีทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษาสามัญระดับ

ป็ริญญาบัณฑิิต่	โดยิมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�อกัารส่งเสริม	และสนับสนุน

นักัศึึกัษาให้มีโอกัาสสำาเร็จ	กัารศึึกัษาต่ามหลักัส้ต่รของสถาบัน

ข้อ 5 เงินทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาได้มาจากั	  

(1)	 เงินอุดหนุนทัุ�วไป็ทีุ�รัฐบาลจัดสรรให้สถาบันเป็็นเงินอุดหนุน 

	 ทุุนกัารศึึกัษา	 

(2)	 เงินรายิได้ทีุ�สภาสถาบันอาจจัดสรรให้เป็็นรายิปี็	 

(3)	 เงินบริจาคและทุรัพย์ิสินทีุ�มีผ้้่อุทิุศึให้	 

(4)	เงินรายิรับจากัโครงกัารหรือกิัจกัรรมใด	 ๆ	 ทีุ�เกีั�ยิวเนื�อง 

	 กัับนักัศึึกัษาหลังจากั	หักัต้่นทุุน	และค่าใช้จ่ายิในกัารดำาเนินงาน	

	 แล้วต่ามอัต่ราจัดสรรทีุ�อธิกัารบดี	กัำาหนด	โดยิความเห็นชอบ	

	 ของคณะกัรรมกัาร	  
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(5)	รายิได้อื�น	ๆ	ต่ามทีุ�อธิกัารบดีกัำาหนด	  

(6)	ดอกัผ่ลทีุ�ได้จากัเงินต่าม	(1)	(2)	(3)	(4)	และ	(5)

ข้อ 6 ให้สถาบันตั่ดโอนเงินต่ามข้อ	5	(1)	 ทีุ�ได้รับกัารจัดสรรในแต่่ละ

ปี็งบป็ระมาณและเงินทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาต่ามข้อ	5	(2)	ถึง	(6)	

ไป็ฝึากักัับธนาคารพาณิชย์ิหรือสถาบันกัารเงิน	ต่ามทีุ�สถาบันเห็น

สมควร	ในชื�อบัญชี	“ทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษา”	ทัุ�งนี�	

ให้สถาบันบริหารจัดกัารเงินทุุนนี�ให้เกิัดป็ระโยิชน์ส้งสุด	โดยิความ

เห็นชอบของคณะกัรรมกัาร

ข้อ 7 ให้สภาสถาบนัแต่่งตั่�งคณะกัรรมกัารบรหิารเงินทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษา

สำาหรับนักัศึึกัษา	ป็ระกัอบด้วยิ	  

(1)	 กัรรมกัารสภาสถาบนัป็ระเภทุผ้้่ทุรงคุณวุฒิ	ป็ระธานกัรรมกัาร

(2)	อธิกัารบดี	รองป็ระธานกัรรมกัาร	  

(3)	รองอธกิัารบดทีีุ�อธิกัารบดีมอบหมายิจำานวนหนึ�งคน	กัรรมกัาร

(4)	คณบดีจำานวนไม่เกิันสองคน	กัรรมกัาร	  

(5)	 ผ้้่อำานวยิกัารสำานักังานสถาบัน	กัรรมกัารและเลขานุกัาร	  

	 ทัุ�งนี�	 จะให้มีผ้้่ช่วยิเลขานุกัารซึ่ึ�งเป็็นเจ้าหน้าทีุ�ทีุ�มีหน้าทีุ� 

	 รับผิ่ดชอบด้านกัารเงิน	ของสำานักังาน	สถาบันด้วยิก็ัได้		

กัรรมกัารต่าม	(1)	และ	(4)	มีวาระกัารดำารงต่ำาแหน่งคราวละสอง

ปี็	แต่่อาจได้รับแต่่ง	ตั่�งให้ดำารงต่ำาแหน่งใหม่อีกัได้

ข้อ 8 ให้คณะกัรรมกัารมีอำานาจและหน้าทีุ�	ดังนี�	  

(1)	 กัำาหนดหลักัเกัณฑิ์	 และวิธีกัารจัดสรรวงเงินทุุนอุดหนุน 

	 กัารศึึกัษา	จำานวนทุุน	และเงินทุุนในแต่่ละป็ระเภทุ	 

(2)	 รับผิ่ดชอบในกัารระดมหาทุุนหรือทุรัพย์ิสินโดยิวิธีกัารต่่าง	ๆ	 

	 อย่ิางต่่อเนื�อง	 

(3)	บริหารเงินทุุนต่ามข้อ	5	ให้เกิัดป็ระโยิชน์ส้งสุด	โดยิอาจนำา 

	 เงินทุุนนี�ไป็ลงทุุนหรือ	จัดหาผ่ลป็ระโยิชน์กัับธนาคารพาณิชย์ิ	

	 หรือสถาบันกัารเงินต่ามความเหมาะสม	 

(4)	รายิงานสรุป็กัารดำาเนินกัารและกัารเงินเสนอสภาสถาบันทุราบ	

	 ภายิในหกัสิบวัน	หลังจากัสิ�นปี็กัารศึึกัษา	  

(5)	ป็ฏิิบัติ่หน้าทีุ�อื�นต่ามทีุ�สภาสถาบันมอบหมายิ

ข้อ 9 ให้อธิกัารบดีแต่่งตั่�งคณะอนุกัรรมกัารพิจารณาทุุนกัารศึึกัษาป็ระจำา

ปี็กัารศึึกัษา	จำานวนไม่น้อยิกัว่าห้าคน	ป็ระกัอบด้วยิ	 
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(1)	รองอธิกัารบดีทีุ�อธิกัารบดีมอบหมายิต่ามข้อ	7	(3)	  

	 เป็็นป็ระธาน	อนุกัรรมกัาร	  

(2)	คณบดีหรือผ้้่ทีุ�คณบดีมอบหมายิ	เป็็นอนุกัรรมกัาร	 

(3)	อาจารย์ิป็ระจำาสถาบันจำานวนไม่น้อยิกัว่าสองคน	  

	 เป็็น	อนุกัรรมกัาร	  

(4)	เจ้าหน้าทีุ�ของสำานักังานสถาบัน	เป็็นอนุกัรรมกัาร	  

	 และเลขานุกัาร

ข้อ 10 ให้คณะอนุกัรรมกัารมีอำานาจและหน้าทีุ�	ดังนี�	 

(1)	 กัำาหนดขั�นต่อนและแนวทุางป็ฏิิบัติ่เกีั�ยิวกัับกัารคัดเลือกั 

	 ผ้้่สมควรได้รับทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษา	 

(2)	กัำาหนดคุณสมบัติ่อื�น	ๆ	ของผ้้่ขอรับทุุนทีุ�ไม่ขัดกัับคุณสมบัติ่ 

	 ทีุ�กัำาหนด	ไว้ในข้อ	12	  

(3)	 พิจารณาให้ทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาหรืองดให้ทุุนอุดหนุน 

	 กัารศึึกัษาแก่ัผ้้่ได้รับทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาในกัรณีทีุ�เห็นสมควร	 

	 รวมทัุ�งวิธีกัารจ่ายิเงินทุุน	 

(4)	รายิงานสรุป็กัารดำาเนินกัาร	และกัารเงินเสนอคณะกัรรมกัาร	

	 ทุราบภายิในสามสิบวันหลังจากัสิ�นปี็กัารศึึกัษา	  

(5)	ป็ฏิิบัติ่หน้าทีุ� อื�นต่ามทีุ�อธิกัารบดีมอบหมายิ	 เมื�อคณะ 

	 อนุกัรรมกัารได้	ดำาเนินกัาร	ต่าม	(1)	(2)	และ	(3)	แล้ว 

	 ให้ป็ระธานอนุกัรรมกัารนำา	 เสนอ	อธิกัารบดีเพื�อพิจารณา 

	 ป็ระกัาศึใช้ต่่อไป็

ข้อ 11 ให้กัำาหนดป็ระเภทุของทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษา	ดังนี�	  

(1)	 ทุุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษาทุุกัชั�นปี็ทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิ	 

(2)	 ทุุนเรียินดี	  

(3)	 ทุุนฉุกัเฉิน	  

(4)	ทุุนกัารศึึกัษาทีุ�ได้รับบริจาคจากับุคคลหรือนิติ่บุคคล

ข้อ 12 นักัศึึกัษาทีุ�ขอรับทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาจะต้่องมีคุณสมบัติ่	ดังนี�	  

(1)	คุณสมบัติ่ทัุ�วไป็	  

	 (1.1)	เ ป็็นผ้้่ ทีุ� ไ ด้ลงทุะเบียินเป็็นนักัศึึกัษาสามัญระดับ	 

	 	 	 	 ป็ริญญาบัณฑิิต่	  

	 (1.2)	มีความป็ระพฤติ่ดี	 สุภาพเรียิบร้อยิ	 ไม่เคยิมีป็ระวัติ่ 

	 	 	 	 กัระทุำาผิ่ดวินัยิ	และไม่เคยิถ้กัสั�งพักักัารศึึกัษา	  
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(2)	คุณสมบัติ่เฉพาะของทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษาแต่่ละป็ระเภทุ	  

	 (2.1)	ทุุนกัารศึึกัษาสำาหรับนักัศึึกัษาทุุกัชั�นปี็ทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิ	

	 	 	 	 (กั)	ขาดแคลนทุุนทุรัพย์ิในกัารศึึกัษา	  

	 	 	 	 (ข)	มีค่าระดับเฉลี�ยิสะสมไม่ต่ำ�ากัว่า	2.50	 เว้นแต่่ผ้้่ทีุ� 

	 	 	 	 	 	 เข้าศึึกัษาในภาคกัารศึึกัษาแรกั	  

	 	 	 	 (ค)	ป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับ	 ระเบียิบ	 และป็ระกัาศึ 

	 	 	 	 	 	 ทีุ�เกีั�ยิวกัับนักัศึึกัษาครบถ้วน	  

	 	 	 	 (ง)	ต้่องเข้าร่วมกิัจกัรรมต่่าง	ๆ	ต่ามทีุ�สถาบันกัำาหนด	

	 	 	 	 (จ)	มีคุณสมบัติ่อื�นต่ามทีุ�คณะกัรรมกัารกัำาหนด	  

	 (2.2)	ทุุนเรียินดี		  

	 	 	 	 (กั)	มีความสามารถเป็็นเลิศึทุางดนต่รี	 

	 	 	 	 (ข)	ป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับ	 ระเบียิบ	 และป็ระกัาศึ 

	 	 	 	 	 	 ทีุ�เกีั�ยิวกัับ	นักัศึึกัษาครบถ้วน	 

	 	 	 	 (ค)	ต้่องเข้าร่วมกิัจกัรรมต่่าง	ๆ	ต่ามทีุ�สถาบันกัำาหนด	

	 	 	 	 (ง)	มีคุณสมบัติ่อื�นต่ามทีุ�คณะกัรรมกัารกัำาหนด	  

	 (2.3)	ทุุนฉุกัเ ฉินสำาห รับนักัศึึกัษาซึึ่� งป็ระสบอุ บั ติ่ เหตุ่ 

	 	 	 	 หรือ	 เหตุ่กัารณ์ร้ายิแรงทีุ�มีผ่ลต่่อฐานะทุางเศึรษฐกิัจ 

	 	 	 	 จนอาจเป็็นผ่ลกัระทุบต่่อกัารศึึกัษาของนักัศึึกัษา	 

	 (2.4)	ทุุนกัารศึึกัษาทีุ�ได้รับบริจาคจากับุคคลหรือนิติ่บุคคล 

	 	 	 	 กัารพิจารณาให้ทุุนกัารศึึกัษา	ให้เป็็นไป็ต่ามวัต่ถุป็ระสงค์	

	 	 	 	 ของผ้้่บริจาค

ข้อ 13 กัารจ่ายิเงินทุุนอุดหนุนกัารศึึกัษา	ให้จ่ายิจากับัญชี	“ทุุนอุดหนุนกัาร

ศึึกัษา	สำาหรับนักัศึึกัษา”	ต่ามข้อ	6	ให้อธิกัารบดีรักัษากัารต่ามข้อ

บังคับนี�	 ในกัรณีทีุ�มีปั็ญหา	เกีั�ยิวกัับกัารป็ฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับนี�	 ให้

อธิกัารบดีมีอำานาจวินิจฉัยิและ	สั�งกัารได้	และให้ถือเป็็นทีุ�สุด

ป็ระกัาศึ	ณ	วันทีุ�	3	กัรกัฎีาคม	พ.ศึ.	2556

ศึาสต่ราจารย์ิคลินิกัเกีัยิรติ่คุณ	นายิแพทุย์ิปิ็ยิะสกัล	สกัลสัต่ยิาทุร

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

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

รายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ 
(Description)

จํานวน 
(Amount) 

หมายเหตุ 
(Remarks)

    
    
    
    
    
    
    
    

ผู้ยืม  
(Requester) 

  
(………………………………………………) 

…………/………….…………/……… 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
(Faculty) 

 
(………………………………………………) 

…………/……...…………/………… 

ผู้ตรวจสอบ 
(Officer) 

 
(……………………….………………………) 

…………/……...…………/………… 

คณบดี 
(Dean) 

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

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

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

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

       ส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ไม่ครบถ้วน
       All Equipment and Supply are not Completely Returned

         โสตทัศนูปกรณ์ไม่ชํารุด ใช้งานได้ปกติ 
         Equipment and Supply are in Good Condition 

       โสตทัศนูปกรณ์ชํารุด
         Equipment and Supply Damaged 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

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

รายการ ยืม - คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําวัน 
ลําดับ 
(Items) 

รายละเอียด  
(Description) 

การยืม  
(Requisition)

การส่งคืน 
 (Returning)

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

ผู้ยืม (Requested by) 
 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

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

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

ผู้ยืม (Requested by) 
 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

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

ผู้ยืม (Requested by) 
 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

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

ผู้ยืม (Requested by) 
 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

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

ผู้ยืม (Requested by) 
 

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

ผู้ส่งคืน (Returned by) 
 

(…………………………………………)
……………/…………………/…………

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer)
 

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

5
• วิธีกัารใช้งาน	WIFI	Network		
ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

• วิธีกัารใช้งาน	Calendar 
ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

• ค้่มือกัารใช้งาน	Email 
สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
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วิธีการใช้งาน WIFI Networkวิธีการใช้งาน WIFI Network
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.	 ทุำากัารเชื�อมต่่อ	WIFI	Network	ด้วยิชื�อ	

PGVIM_WIFI	ของสถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา

2.	 ทุำากัารเป็ิด	Web	Browser	 เช่น	Google	

Chrome,	IE,	Safari	หรือ	Web	Browser	อื�น	ๆ

3.	 พมิพ์ทุี�	URL	ด้วยิ	http://www.pgvim.ac.th	หรอื	URL	อื�น	ๆ	จากันั�นจะขึ�นหน้า 

ให้กัรอกัชื�อผ้้่ใช้งานและรหัสผ่่าน	โดยิกัรอกัชื�อผ้้่ใช้งานและรหัสผ่่านทีุ�ได้รับ 

จากัสถาบัน	แล้วกัดปุ่็ม	Login

4.	 เมื�อเข้าส้ร่ะบบสำาเรจ็หน้าเวบ็จะถก้ัเรยีิกัไป็ยิงัเวบ็ไซึ่ต์่	สถาบนัดนต่รกีัลัยิาณิวฒันา
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วิธีการใช้งาน Calendarวิธีการใช้งาน Calendar
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.	 เข้าส่้	Web	Browser	พิมพ์	URL	ด้วยิ	http://www.google.co.th	คลิกัเมน้ 

ป็ฏิิทิุนจะแสดงดังภาพ

2.	 เลือกั	 	เพื�อเข้าเมนป้็ฏิทิุนิ

3.	 เลอืกัเมนป้็ฏิทิุนิ		

4.	 กัรอกั	 e-mail	 ของสถาบัน	 เช่น 

xxx@pgvim.ac.th	และรหัสผ่่านลงไป็

แล้วคลิกัลงชื�อใช้งาน	เมื�อ	login	สำาเร็จ

ก็ัแสดงดังร้ป็ด้านล่าง
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5.	 เลือกัทุี�เมน้ด้านซึ่้ายิมือ	“ป็ฏิิทุินอื�น	ๆ“		ไป็ทุี�ช่องเพิ�มป็ฏิิทุินของผ่้้ร่วมใช้งาน 

โดยิให้พิมพ์	“PGVIM		Activities”	แล้วคลิกั	เลือกั	หลังจากัคลิกัสำาเร็จก็ัแสดง

ดังร้ป็ด้านล่าง	 ป็ฏิิทิุนทีุ�นักัศึึกัษาจำาเป็็นต้่องมีคือ	 PGVIM	 Students, 

PGVIM	Activities
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คู่มือการใช้งาน Emailคู่มือการใช้งาน Email
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กัารเข้าส่้ระบบ	พิมพ์	URL	ด้วยิ	http://gmail.com

จากันั�น	กัรอกั	e-mail	xxx@pgvim.ac.th	และรหัสผ่่านลงไป็	แล้วคลิกั	ลงชื�อใช้งาน

หลังจากั	login	เข้าใช้งาน	browser	จะแสดงผ่ลหน้าจอของ	Mail	ซึึ่�งมีส่วนต่่าง	ๆ	ดังนี�

1.	 Message	list	คอื	รายิกัารแสดงกัล่องจดหมายิต่่าง	ๆ

ช่องสำาหรับใส่	keyword	 เพื�อ	Search	Mail	หรือ 

คำาค้นหาอื�น	ๆ

2.	 กัารต่ั�งค่าต่่าง	ๆ	ของ	Mail

3.	 เมน้ต่่าง	ๆ	จากัรป้็	อยิ้ทุ่ี�กัล่องจดหมายิ	หมายิถงึกัำาลงั

ใช้งาน	Mail	สามารถเข้าใช้งานทีุ�อย่้ิติ่ดต่่อ	และสิ�งทีุ�

ต้่องทุำาได้โดยิกัารกัด	link	ทีุ�ส่วนนี�

กัด	 										เพื�อเริ�มเขียิน	message

ส่วนถัดมาเป็็นส่วนทีุ�ใช้แสดง	message	ป็ระเภทุต่่าง	ๆ

เช่น	กัล่องจดหมายิ,	ติ่ดดาว,	สำาคัญ,	จดหมายิทีุ�ส่งแล้ว,

จดหมายิร่าง	และป้็ายิกัำากัับ	ทีุ�สามารถสร้างเพิ�มได้
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กัารแสดงรายิระเอียิดต่่าง	ๆ 	ของ	Message	

เช่น	Sender,	Subject	และ	Date

กัรณีทีุ�	message	นั�นมีไฟ้ล์แนบมาด้วยิ	สามารถสังเกัต่ได้จากัร้ป็	   

ทีุ�ด้านทุ้ายิ

Tip1:		สามารถกัำาหนดดาวได้โดยิกัดทีุ�	บริเวณด้านซ้ึ่ายิของ	message	

Tip2:	บริเวณด้านล่างของหน้าจอจะแสดงป็ริมาณพื�นทีุ�ทีุ�ใช้ไป็เทีุยิบกัับพื�นทีุ�ทัุ�งหมด

การเข้ียน Message ใหม่

1.	 ทุี�หน้า	Mail	กัดทุี�		 		จะเข้าส้่หน้า	Compose	mail	ดังภาพ

2.	 ทุี�ช่อง	To:	 เมื�อเริ�มพิมพ์ตั่วอักัษรลงไป็	ระบบ	auto-complete	 เลือกัชื�อ 

จากัผ้้่ติ่ดต่่อทีุ�เกีั�ยิวข้องมาให้

3.	 ใส่หัวข้อทุี�ช่อง	หัวเรื�อง

4.	 หากัต่้องกัารแนบไฟ้ล์สามารถกัด	แนบไฟ้ล์	แล้วเลือกัไฟ้ล์ทุี�ต่้องกัารแนบ	 

ขณะทีุ�ไฟ้ล์กัำาลัง	upload	จะขึ�นแถบแสดงสถานะกัาร	upload	สามารถยิกัเลิกั

กัารแนบไฟ้ล์ได้ด้วยิกัารกัดเครื�องหมายิ	X

5.	 Link	สำาหรบัเข้าใช้งานเครื�องมอืต่่าง	ๆ

เช่น	 ค้นหา,ไดรฟ้์,	 ป็ฏิิทิุน,	 ไซึ่ต์่,	

Group	หรือ	Contacts

5.	 กัด	 	เพื�อส่ง

ข้อความหากัจะยิกัเลิกั

ข้อความให้กัด

เครื�องหมายิ	X
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
ข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กัารเข้าใช้งานระบบลงทุะเบียินนักัศึึกัษา	สามารถเข้าใช้งานได้ทีุ�

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

1. Login

ในหน้านี�จะป็รากัฎีหน้าจอ	Login	 ของระบบ	 ให้นักัศึึกัษากัรอกั	Username	 

(รหัสนักัศึึกัษา)	และ	Password	เพื�อคลิกั	Login	เข้าส่้ระบบ	

ภาพหน้าจอ	Login

เมื�อเข้าส่้ระบบจะพบหน้าจอหลักั	โดยิด้ายิบนขวาจะแสดงชื�อผ้้่ใช้งาน	และมีเมน้

ด้านซ้ึ่ายิมือทีุ�ป็ระกัอบด้วยิ	4	เมน้หลักัด้วยิกััน

ภาพหน้าจอเมื�อเข้าส่้ระบบ
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2. Registration and Result 

เป็็นเมน้ทีุ�ใช้สำาหรับต่รวจสอบเกีั�ยิวกัับกัารลงทุะเบียินของนักัศึึกัษาซึึ่�งป็ระกัอบ 

ไป็ด้วยิเมน้หลักั	3	เมน้	และเมน้ย่ิอยิดังนี�

	 1.	ต่ารางเรียิน/	ต่ารางสอบ

	 	 •	ต่ารางเรียิน	ต่ามปี็กัารศึึกัษา

	 	 •	ต่ารางสอบ	ต่ามปี็กัารศึึกัษา

	 2.	ลงทุะเบียิน/	ใบแจ้งยิอด

	 	 •	แบบลงทุะเบียินวิชาเรียิน

	 	 •	ลงทุะเบียินรายิวิชา	ต่ามปี็กัารศึึกัษา	

	 	 •	ขอเพิ�มรายิวิชา	ต่ามปี็กัารศึึกัษา

	 	 •	ขอถอนรายิวิชา	ต่ามปี็กัารศึึกัษา

	 3.	สรุป็ผ่ลกัารเรียิน

	 	 •	คำานวณผ่ลกัารศึึกัษา

	 	 •	ผ่ลกัารศึึกัษา

	 	 •	พิมพ์ใบผ่ลกัารศึึกัษา

3. ลงทะเบียน

เมน้กัารลงทุะเบียินจะป็รากัฎีในภาคกัารศึึกัษาใหม่	โดยิสามารถด้รายิละเอียิดของ

หลักัส้ต่ร	กัลุ่มรายิวิชา	รหัสวิชา	ชื�อรายิวิชา	หน่วยิกิัต่	ต่ารางเรียิน	และสถานะ

กัารอนุมัติ่รายิวิชา	ทีุ�ลงทุะเบียิน

ภาพเมน้กัารลงทุะเบียินเรียิน
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เมื�อป็รากัฎีเมน้กัารลงทุะเบยีินแลว้กัรอกัรหสัวิชาเพื�อค้นหาแล้วกัดไป็ทีุ�	ค้นหา	เพื�อ

หารายิวิชาและดำาเนินกัารเพิ�มรายิวิชาในกัารลงทุะเบียิน	

ภาพตั่วอย่ิางกัารลงทุะเบียินรายิวิชา

เมื�อเพิ�มรายิวิชากัารเสร็จสินแล้วรายิวิชาทีุ�เพิ�มในกัารลงเบียินจะมาป็รากัฎีในหน้า

ลงทุะเบียิน

ภาพตั่วอย่ิางกัารลงทุะเบียินรายิวิชาทีุ�เสร็จสิ�นแล้ว
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4. การข้อเพิ่มรายวิชา

นักัศึึกัษาจะต้่องเลือกัชั�นปี็ทีุ�ศึึกัษา	กัลุ่มวิชา	รายิวิชา	และต่อนเรียิน	สำาหรับ 

กัารลงทุะเบียินเพิ�มรายิวิชา	ด้วยิวิธีกัารเช่นเดียิวกัันกัับกัารลงทุะเบียินเรียิน

หน้าจอกัารลงทุะเบียินเพิ�มรายิวิชา	

ภาพตั่วอย่ิางกัารลงทุะเบียินเพิ�มรายิวิชา		

เมื�อเลือกัครบทัุ�ง	4	 หัวข้อแล้วให้กัดทีุ�	 เพ่ิ่�มรายว่ิชา	 เพื�อดำาเนินกัารเข้าส่้ระบบ 

ลงทุะเบียิน	

ภาพตั่วอย่ิางกัารลงทุะเบียินเพิ�มรายิวิชา

กัารใช้ปุ่็ม	Draft	เป็็นไป็เหมือนกัับกัารลงทุะเบียินเรียิน
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หลังจากักัารยิืนยัินกัารลงทุะเบียินแล้ว	สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์จะทุำากัารอนุมัติ่

รายิวิชา	ทีุ�ลงทุะเบียินทัุ�งหมด	เพื�อให้กัารดำาเนินกัารลงทุะเบียินเรียินเสร็จสมบ้รณ์

ตั่วอย่ิางกัารลงทุะเบียินรายิวิชาทีุ�เสร็จสมบ้รณ์

ปุ่็ม	 ยื์นยั์นการเพิ�มราย์วิชา	 เพื�อบันทึุกัเข้าส่้ระบบอยิ่าง

สมบ้รณ์	 เมื�อยืินยัินแล้วจะไม่สามารถแก้ักัารลงทุะเบียิน

รายิวิชาได้	นอกัจากัทุำากัาร	ถอนรายว่ิชา

5. การข้อถอนรายวิชา

ในหน้ากัารขอถอนรายิวชา	นกััศึึกัษาสามารถยิกัเลกิัรายิกัารทีุ�ลงทุะเบยีินไป็แล้วได้

โดยิเลอืกัรายิวชิาและทุำากัารยินืยัินกัารถอนรายิวชิา	โดยิกัารดำาเนนิกัารถอนรายิวชิา

จะกัระทุำาได้เสร็จสมบ้รณ์เมื�อได้รับกัารอนุมัติ่กัารถอนรายิวิชาจากัสำานักัวิชา

ดุริยิางคศึาสต่ร์	

ทัุ�งนี�ระยิะเวลากัารดำาเนินกัารถอนรายิวิชา	 จะใช้เกัณฑิ์ต่ามระเบียิบข้อบังคับ 

ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ในกัรณีทีุ�นักัศึึกัษาขอถอนภายิในระยิะ	7	 วัน 

กัารทุำากัารแรกัของภาคกัารศึึกัษาป็กัติ่	 /	3	 วันแรกัของภาคกัารศึึกัษาฤด้ร้อน	

รายิวิชาทีุ�ดำาเนินกัารถอนจะไม่ป็รากัฎีในระเบียินผ่ลกัารศึึกัษา	

ภายิหลังระยิะเวลาข้างต้่น	แต่่ไม่เกิันกัำาหนดต่ามป็ฏิิทิุนกัารศึึกัษา	กัารขอถอน

รายิวิชาของนักัศึึกัษาจะได้รับสัญลักัษณ์	W	 ในรายิวิชาทีุ�ขอถอนและป็รากัฎี 

ในระเบียินผ่ลกัารศึึกัษา	

ภาพตั่วอย่ิางกัารขอถอนรายิวิชา
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กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมบริการวิชาการ

6
• กัิจกัรรมของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
• 8	ป็ี	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา
• วงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รี		
กััลยิาณิวัฒนา

• เยิาวชนดนต่รีบางยิี�ขัน
• วงเยิาวชนกัลองเซึ่โรโทุนิน
• คณะขับร้องป็ระสานเสียิงสถาบันดนต่รี		
กััลยิาณิวัฒนา

• อุป็รากัรเยิาวชนขบวนกัารนกักัางเขน
• โครงกัารบริกัารวิชากัารทุางด้าน		
ดนต่รีคลาสสิกัเพื�อสังคม

• กัารป็ระชุมวิชากัารนานาชาต่ิทุางด้าน		
ดนต่รีคลาสสิกั

• กัารแข่งขันนานาชาต่ิของวงดนต่รีชิงถ้วยิ
พระราชทุานสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ		
สยิามบรมราชกุัมารี

• โครงกัารอาสาพัฒนาชุมชนส้่กัารพัฒนา		
วิชาชีพทุางด้านดนต่รี

• โครงกัารศึ้นยิ์ต่้นแบบกัารศึึกัษาเรียินร้้		
ดนต่รีต่ลอดชีวิต่

• โครงกัารป็ัจฉิมนิเทุศึและเต่รียิม 
ความพร้อมบัณฑิิต่ส่้กัารมีงานทุำา
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กิจกรรมข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากิจกรรมข้องสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

	 นับตั่�งแต่่ได้มีกัารป็ระกัาศึใช้พระราชบัญญัติ่สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 

พ.ศึ.2555	ได้มีกัารดำาเนินกัารเพื�อนำาไป็ส่้กัารเป็็น	สถาบนักัารศึึกัษาทุางดา้นดนต่รี

ทีุ�มีความเป็็นเลิศึ	 พร้อมไป็กัับกัารเป็็นสถาบันทีุ�ทุำาหน้าทีุ�ในกัารให้ความร้้ 

กัับป็ระชาสังคม	ต่ามป็ณิธานทีุ�ว่า	ดนต่รีแห่งชีวิต่	ดนต่รีแห่งแผ่่นดิน	(Music	of	

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

ของดนต่รี	 ทีุ�มิเพียิงแต่่ครอบคลุมถึงดนต่รีในฐานะของความหร้หราและความงาม	

หากัแต่่รวมไป็ถงึดนต่รีทีุ�มีความละเอยีิดอ่อนเต็่มไป็ด้วยิชีวิต่	และนำาไป็ส่้กัารพัฒนา 

เพื�อความเป็็นมนุษย์ิทีุ�สมบ้รณ์	 รวมทัุ�งสามารถเข้าไป็อย่้ิ	 ในจิต่ใจของผ้้่คน 

ในทุุกัระดับชั�น	ปั็จจุบันกัารดำาเนินงานของสถาบันฯ	แสดงให้เห็นเป็็นทีุ�ป็ระจักัษ์แล้ว

ว่าเป็็นสถาบันอุดมศึึกัษาทุางด้านดนต่รีในระดับนานาชาติ่

	 เมื�อวันทีุ�	25	พฤษภาคม	2555	พระราชบัญญัต่สิถาบันดนต่รีกััลยิาณิวฒันา

ป็ระกัาศึใช้	คณะกัรรมกัารผ้้่ทุรงคุณวุฒิและบุคลากัรสถาบันฯ	ได้ร่วมกัันกัำาหนด

ยุิทุธศึาสต่ร์ของสถาบัน	 เพื�อกัารดำาเนินงานไป็ส่้เป้็าหมายิของกัารเป็็นองค์กัร 

ทีุ�มีหน้าทีุ�หลักั	 ในกัารเป็็นผ่้้เผ่ยิแพร่ความร้้ทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัโดยิได้จัดให้มี 

กัารอภิป็รายิและรวบรวมความคิดเห็นของผ่้้ทุรงคุณวุฒิทุางด้านดนต่รี	 รวมทัุ�ง 

วิเคราะห์แนวทุางทีุ�ผ้้่เชี�ยิวชาญจากัป็ระเทุศึฝึรั�งเศึสได้จัดทุำาไว้ในช่วงปี็	พ.ศึ.	2550	-	2555

	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศึ.	2556	สถาบันฯ	 ได้จัดกัารป็ระชุม	 ยุิทุธศึาสต่ร์	 

โดยิเป็็นกัารป็ระชุมร่วมระหว่างคณะกัรรมกัารผ้้่ทุรงคุณวุฒิ	 ของสภาสถาบันฯ	 

ได้กัำาหนดพันธกิัจกัารดำาเนินงานของสถาบันฯ	ไว้	3	ป็ระกัาร	ได้แก่ั

	 1.	 สร้างและพัฒนาบุคลากัรทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัทีุ�มี	 ศัึกัยิภาพส้ง	 

มีความคิดสร้างสรรค์	และมีความสามารถจะป็ระยุิกัต์่ใช้องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รี

ให้เป็็นป็ระโยิชน์	และเหมาะสมกัับบริบทุของสังคม

	 2.	 เป็็นศ้ึนย์ิกัลางในกัารเผ่ยิแพร่องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รี	และศึาสต่ร์อื�น	ๆ	 

ทีุ�เกีั�ยิวข้องให้กัับสังคม

	 3.	เป็็นศ้ึนย์ิรวมในกัารศึึกัษาค้นคว้าวิจัยิ	บ้รณากัาร	และแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ทุาง

ด้านดนต่รีระหว่างบุคคล	ชุมชน	และสถาบันกัารศึึกัษาต่่าง	ๆ	ทัุ�งในและต่่างป็ระเทุศึ
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	 จากัพันธกิัจ	 3	 ป็ระกัารนี�	 ทุำาให้สถาบันฯ	 ได้ริเ ริ�มให้มีกัารจัดทุำา 

โครงกัารทัุ�งในส่วนของกัารนำาเสนอกัารแสดงดนต่รีทีุ�มีคุณภาพอันจะนำาไป็ส่้ 

กัารสร้างป็ระสบกัารณ์สุนทุรียิภาพและความซึ่าบซึึ่�งทุางดนต่รีให้กัับผ้้่ฟั้ง	 

ดังเช่น	กัารจัดกัารแข่งขันวงดนต่รีนานาชาติ่ชิงถ้วยิสมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 

กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	สยิามบรมราชกุัมารี	 (PGVIEC)	 ทีุ�เกิัดขึ�น 

ในเดือนกัรกัฎีาคมในปี็เดียิวกััน	จากัปี็	พ.ศึ.	2557	ถึงปั็จจุบัน	สถาบันฯ	ได้ดำาเนิน

โครงกัารแข่งขันซึึ่�งมีวัต่ถุป็ระสงค์ในกัารส่งเสริมให้เยิาวชนได้พัฒนาทัุกัษะ 

ทุางด้านดนต่รี	 รวมทัุ�งกัารมีเวทีุเพื�อฝึึกัฝึนความสามารถในกัารแสดงในระดับ

นานาชาติ่	 ซึึ่�งกิัจกัรรมเหล่านี�ได้แสดงให้เห็นถึงป็ณิธานของสถาบันฯ	ในกัารเป็็น

ตั่วอย่ิางทีุ�ดีในกัารเรียินร้้และพัฒนาวงกัารดนต่รี	คลาสสิกัของป็ระเทุศึไทุยิ
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	 นอกัจากันี�	สถาบนัฯ	ยัิงได้ให้ความสาคญักัับกัารสื�อสารองคค์วามร้ทุ้างด้าน

ดนต่รีคลาสสิกัให้กัับป็ระชาสังคมต่ามพันธกิัจทีุ�สอง	 ในกัารทีุ�จะเป็็นศ้ึนย์ิกัลาง 

กัารเผ่ยิแพร่องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีและศึาสต่ร์อื�น	ๆ	 ทีุ�เกีั�ยิวข้องให้กัับสังคม	 

ทุางสถาบันฯ	 จึงได้จัดให้มีโครงกัารบริกัารวิชากัารเพื�อสังคมด้านดนต่รีคลาสสิกั	

(Musique	de	la	vie	concert	Series)	โดยิมุ่งหวังทีุ�จะให้ป็ระชาชนทัุ�วไป็	สามารถ

ทีุ�จะเข้าถึงกัารแสดงดนต่รีคลาสสิกัทีุ�มีคุณภาพหรือโครงกัารจัดแสดงดนต่รีเพื�อ 

เทิุดพระเกีัยิรติ่สมเด็จพระเจ้า	พี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทุร์	ทีุ�มิได้เพียิงแต่่นำาเสนอกัารแสดงดนต่รีของนักัดนต่รีมืออาชีพหากัแต่่

ยัิงให้ความสำาคัญกัับกัารสร้างกัารมีส่วนร่วมของชุมชนบางยีิ�ขันโดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�ง

สำาหรับเยิาวชน	ดังจะเห็นได้จากักัารแสดงของเยิาวชนจากัโรงเรียินวัดพระยิาศิึริ 

ไอยิสวรรค์	และโรงเรียินคฤหบดีทีุ�ทุางสถาบันฯ	 จัดให้มีกัารอบรมเชิงป็ฏิิบัติ่กัาร

ดนต่รีสร้างสรรค์ร่วมกัับเยิาวชน	 และได้เปิ็ดโอกัาสให้เยิาวชนได้	 มีพื�นทีุ� 
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ในกัารแสดงออกัทุางด้านดนต่รีร่วมไป็กัับกัารทุำากิัจกัรรมทุางด้านศิึลป็ะร่วมสมัยิ	

เช่น	 กัราฟ้ฟิ้ตี่�	 หรือเป็เป็อร์มาเช่	 ทีุ�ให้ความสำาคัญกัับกัารนำาเอาเรื�องราว	 

และป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ของชุมชนทีุ�ผ่่านกัารศึึกัษาค้นคว้า	มานำาเสนอผ่่านความคิด

สร้างสรรค์และจินต่นากัารของคนรุ่นใหม่	กิัจกัรรมบริกัารทุางวิชากัารของสถาบันฯ

ตั่�งแต่่ปี็กัารศึึกัษา	2557	จวบจนปั็จจุบัน	หลักัส้ต่รดุริยิางคศึาสต่รบัณฑิิต่ได้จัด 

กัารเรียินกัารสอนในรายิวิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคม	(Music	for	Society)	เพื�อป็ล้กัฝัึง

ให้นักัศึึกัษาของสถาบนัฯ	ทุำาป็ระโยิชนใ์ห้กัับป็ระชาชนผ่่านกัารสรา้งสรรคกิ์ัจกัรรม

ดนต่รีเพื�อเชื�อมโยิงคุณค่าของดนต่รีทีุ�อย่้ิในจิต่ใจของผ้้่คนมาอย่ิางต่่อเนื�อง	อีกัหนึ�ง

โครงกัารทีุ�แสดงให้เห็นถึงศัึกัยิภาพของสถาบันฯ	และมีความตั่�งใจทีุ�จะสืบสาน	 

พระป็ณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาส	 

ราชนครนิทุร์	โครงกัารวงดุริยิางค์เยิาวชน	สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	(Princess	Galyani	

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

และพัฒนาทัุกัษะความสามารถในกัารเล่น	วงออร์เคสต่ราให้กัับเยิาวชนดนต่รี 

ของป็ระเทุศึไทุยิ	ภายิใต้่ป็รัชญาของวงดุริยิางค์	เยิาวชนฯ	“PYO	-	Explore	Exchange	

Excel”	โดยิคัดเลือกัเยิาวชนดนต่รีกัว่า	250	คนจากั	24	สถาบันกัารศึึกัษา	เพื�อเข้าร่วม

เป็็นสมาชิกัวงดุริยิางค์เยิาวชนฯ	ปั็จจุบันดำาเนินกัารมา	ถึงฤด้กัาลคอนเสิร์ต่ทีุ�	7	โครงกัาร

สร้างผ่ลกัระทุบในด้านกัารพัฒนาเยิาวชนทีุ�เห็นเป็็นร้ป็ธรรม	จากัพื�นทีุ�ทีุ�ทุางสถาบนัฯ	 

ได้ดำาเนินกัารโดยิเยิาวชนได้ฝึึกัอบรมป็ฏิิบัติ่จากัผ่้เ้ชี�ยิวชาญ	คณาจารย์ิ	ทัุ�งชาวไทุยิ 

และชาวต่่างป็ระเทุศึ	อีกัทัุ�งกัารแสดงคอนเสิร์ต่ทีุ�มีมาต่รฐานสากัลทุำาให้เปิ็ดป็ระสบกัารณ์

ให้กัับเยิาวชนดนต่รี	ภายิใต้่ป็รัชญา	PYO	Experiences	-	Explore,	Exchange,	Excel
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	 สำาหรับพันธกิัจทีุ�สามของสถาบันฯ	ทีุ�จะเป็็นศ้ึนย์ิรวม	ในกัารศึึกัษาค้นคว้า

วิจัยิ	บ้รณากัาร	และ	แลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ทุางด้านดนต่รีโดยิได้มีกัารวางแผ่นสำาหรับ

โครงกัารกัารป็ระชุม	ระดับนานาชาติ่ในด้านดนต่รีคลาสสิกั	และให้ความสำาคัญกัับ

กัารตั่�งคำาถามในป็ระเด็นของกัารพัฒนาดนต่รีคลาสสิกัในภ้มิภาคอาเซึ่ียิน 

เป็็นป็ระเด็นหลักั	 โดยิ	สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินโครงกัารต่่อเนื�องมาทุุกัปี็	และในปี็	 

พ.ศึ.	2563	 นี�	สถาบันฯ	จะจัดกัารป็ระชุมในหัวข้อ	 “Is	 the	virtual	Real	?	 

Musical	Communities	 in	21st	Century”	 ซึึ่�งมีวัต่ถุป็ระสงค์เพื�อพัฒนาด้าน 

งานวิจัยิด้านดนต่รีให้ไป็ส่้กัารเป็็นเวทีุกัลาง	และแหล่งแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ระหว่าง

สถาบันทีุ�จัดกัารเรียินกัารสอนทุางด้านดนต่รีทัุ�งระดับชาติ่และนานาชาติ่	 ซึึ่�งจะก่ัอ

ให้เกิัดกัารพัฒนาคุณภาพของกัารจัดกัารศึึกัษาทุางด้านดนต่รี	กัารวิจัยิ	และบ้รณากัาร

ของบุคลากัรทุางด้านดนต่รีในป็ระเทุศึไทุยิทีุ�มีความเหมาะสม	 กัับความต้่องกัาร 

ของภ้มิภาคอาเซึ่ยีินมากัขึ�น	จากัพนัธกิัจทัุ�งสามป็ระกัารส่้กัารดำาเนนิงาน	ในกิัจกัรรม

ต่่าง	ๆ	ของสถาบันฯ	ทุางสถาบันฯ	มีความมุ่งหวังเป็็นอย่ิางยิิ�งว่าจะสามารถดำาเนิน

กัารให้เป็็นผ่ลสำาเร็จต่ามพระป็ณิธานของ	สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา

กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 ในกัารสร้าง	 ให้ดนต่รีคลาสสิกัเป็็นส่วนหนึ�ง 

ของชีวิต่ผ้้่คน	และเป็็นองค์ป็ระกัอบสำาคัญในกัารพัฒนาทุรัพยิากัร	มนุษย์ิของชาติ่	

ให้ไป็ส่้ความเจริญ	ทัุ�งทุางร่างกัายิ	สติ่	ปั็ญญา	และจิต่ใจ
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277

8 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา8 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	มีป็รัชญาทีุ�ว่า	Musique	de	la	Vie	et	de	la	

Terre	(Music	of	life,	Music	of	land)	หรือ	ดนต่รีแห่งชีวิต่	ดนต่รีแห่งแผ่่นดิน	

โดยิป็รัชญานี�	 เป็็นพื�นฐานในกัารดำาเนินงานในมิติ่ต่่าง	ๆ	ของสถาบันฯ	ไม่ว่าจะ

เป็็นกัารบริกัารวิชากัารเพื�อสังคมด้านดนต่รี	กัารส่งเสริมและทุำานุศิึลป็วัฒนธรรม	 

และกัารเรียินกัารสอน	 ทีุ�นักัศึึกัษาของสถาบันฯ	 เข้าร่วมดำาเนินกัารในโครงกัาร 

และกิัจกัรรม	ทีุ�ผ่นวกัเอาป็ณิธานของกัารเผ่ยิแพร่ดนต่รี	ไป็ส่้ผ้้่คนในกัลุ่มต่่าง	ๆ	

ของสังคมอย่ิางต่่อเนื�องดังตั่วอย่ิางของโครงกัารอุป็รากัรเยิาวชนเฉลิมพระเกีัยิรติ่

สมเดจ็พระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเดจ็พระเทุพรัต่นราชสดุาฯ	สยิามบรมราชกัมุารี

เนื�องในโอกัาสฉลองพระชนมายุิ	5	รอบ	2	เมษายิน	2558	จากับทุพระราชนิพนธ์

แป็ลเรื�อง	ขบวนกัารนกักัางเขน	 ทีุ�เป็็นกัารสร้างสรรค์ร่วมกัันระหว่างอาจารยิ์	

นักัศึึกัษาและเยิาวชนในชุมชนบางยีิ�ขัน	 ซึึ่�งป็ระสบความสำาเร็จอย่ิางมากัในมิติ่ 

ของกัารผ่สมผ่สานกัารนำาเสนองานดนต่รีทีุ�มีคุณภาพในระดับนานาชาต่ิ	 โดยิมิได้

ทุอดทิุ�งหน้าทีุ�ความรับผิ่ดชอบทีุ�มีต่่อสังคมในฐานะของสถาบันกัารศึึกัษา	 

ทีุ�ต้่องให้ความสำาคัญกัับกัารพัฒนาทุรัพยิากัรมนุษย์ิ	 และสร้างสรรค์สังคม 

ด้วยิองค์ความร้้ของดนต่รี

	 โดยิทุางสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้จัดกิัจกัรรมครบรอบ	 8	 ปี็ 

แห่งกัารสถาป็นา	สถาบันฯ	ได้จัดทุำาวิดีทัุศึน์ป็ระมวลผ่ลกัารดำาเนินงานของสถาบันฯ

หลากัหลายิร้ป็แบบส่งต่่อด้วยิระบบเครือข่ายิสารสนเทุศึต่่าง	ๆ	ออกัส่้สาธารณชน	

	 กิัจกัรรมดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคมทัุ�งหมดนี�ของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

เป็็นกัารแสดงถงึป็ณิธานอันมั�นคง	ในกัารเป็็นผ้้่สร้างสรรค์สังคมด้วยิดนต่รี	ทีุ�มิเพียิง

แต่่ส่งเสริมดนต่รีทีุ�มี	ความหร้หรา	อลังกัาร	แต่่ยัิงรวมไป็ถึงดนต่รีทีุ�อย่้ิในจิต่ใจ 

ของผ้้่คน	เพื�อทีุ�เมื�อเสียิงของดนต่รี	 เดินทุางจากัผ่้้รังสรรค์	ไป็ส่้กัารรับร้้ของผ่้้ฟั้ง	

เสียิงดนต่รีเหล่านั�น	 ทีุ�แม้	 “จะไม่มีสี”	แต่่ก็ัพึง	 ทีุ�จะ	“สะทุ้อนความจริงให้โลกันี�	 

ได้พบเห็นสิ�งดีดี	ว่างดงามเพียิงใด”
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วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

    “PYO Experiences”
    “Explore, Exchange, Excel”

	 วงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	หรือโครงกัารแสงรุ้งมิจางหายิ	

แสงฉายินิรันดร	 เป็็นอีกัโครงกัารหนึ�งของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ทีุ�จัดขึ�น 

โดยิเจต่นารมณ์ในกัารทีุ�จะสืบสานพระป็ณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 

เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 ในกัารพัฒนาเยิาวชน 

นักัดนต่รีคลาสสิกัให้มีทัุกัษะความสามารถทีุ�เป็็นเลิศึทัุดเทีุยิมกัับนานาชาติ่	โดยิมี

เป้็าหมายิเพื�อสนับสนุน	และพัฒนาทุักัษะความสามารถในกัารเล่นวงออร์เคสต่รา

ให้กัับนักัดนต่รีเยิาวชนไทุยิทีุ�มีความสามารถเป็็นเลิศึ	 ดังทีุ�เห็นได้จากัสมาชิกัของ 

วงทีุ�เป็็นผ้้่ได้รับ	กัารคัดเลือกัจากัเยิาวชนดนต่รีกัว่าสองร้อยิคนจากั	24	สถาบัน 

กัารศึึกัษา	เพื�อร่วมแสดง	ในฤด้กัาลแสดงคอนเสิร์ต่ทีุ�	8	(8th	Concert	Season)	

ทีุ�จะเริ�มขึ�นในเดือนตุ่ลาคม	2563	ถึงเดือนสิงหาคม	2564
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	 จากัป็รัชญาของวงดุริยิางค์เยิาวชนกััลยิาณิวัฒนา	“PYO	Experiences	 -	

Explore	Exchange	Excel”	 ทีุ�กัล่าวถึงป็ระสบกัารณ์กัารค้นหาทุ่วงทุำานองแห่ง 

เสียิงดนต่รี	 จากักัารทีุ�เยิาวชนผ้้่ร่วมโครงกัารแต่่ละคนจะได้ค้นพบกัารเริ�มต้่น 

ลมหายิใจและก้ัาวไป็ในทุ่วงทุำานอง	ของจังหวะเดียิวกััน	ผ่่านกัารฝึึกัฝึนจนสามารถ

สื�อสาร	แลกัเป็ลี�ยิน	ป็ระสาน	และหลอมรวมกัันไป็ส่้บทุเพลงอันแสดงให้เห็น 

ถึงความร่วมแรงร่วมใจ	ความสามัคคี	และความกัลมเกัลียิวกัันของเยิาวชนทีุ�พร้อมใจ

กัันสร้างสรรค์เสียิงอันงดงามออกัมาส่้ใจของผ้้่ฟั้ง

	 สำาหรับโป็รแกัรมกัารแสดงคอนเสิร์ต่ต่ลอดทัุ�งฤด้กัาลทีุ�ทุางสถาบันฯ	 

ได้คัดเลือกัวาทุยิกัรระดับนานาชาติ่และอาจารย์ิผ้้่ฝึึกัสอนทีุ�ได้รับกัารยิอมรับในระดับ

ป็ระเทุศึ	 รวมถึงกัารคัดเลือกับทุเพลงทีุ�แสดงในแต่่ละคอนเสิร์ต่	 เพื�อมุ่งเน้น 

กัารพัฒนาศัึกัยิภาพกัารบรรเลงในร้ป็แบบ	ออร์เคสต่รา	ไป็พร้อม	ๆ 	กัับกัารพัฒนา

ศัึกัยิภาพทุางดนต่รส่ีวนบุคคลของเยิาวชนนกััดนต่ร	ีซึึ่�งป็ระสบกัารณ์แห่งกัารเรยีินร้้

ผ่่านเสียิงดนต่รี	ทัุ�งในช่วงเวลาแห่งกัารฝึึกัซ้ึ่อมและแสดงคอนเสิร์ต่	จะเป็็นกัารเปิ็ด

โอกัาสให้นักัดนต่รีเยิาวชน	ครอบครัวของเยิาวชนนักัดนต่รี	 และสาธารณชน 

ทีุ�สนใจ	สามารถทีุ�จะเข้ามาสัมผั่สป็ระสบกัารณ์ดนต่รีร่วมกััน

	 ช่วงเวลาแห่งกัารเรียินร้้ดนต่รีของเยิาวชนเหล่านี�	นำาไป็ส่้กัารเดินทุางบน 

เส้นทุางของกัารพัฒนาวงกัารดนต่รีคลาสสิกัของป็ระเทุศึไทุยิ	ทีุ�ทัุ�งเยิาวชนดนต่รี	

ครอบครัว	และผ้้่ฟั้ง	 เดินทุางค้นหาความงามของดนต่รีร่วมกััน	 ไป็บนเส้นทุาง 

ของเสียิงทีุ�ไร้พรมแดน

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

เยาวชนดนตรีบางยี่ข้ัน

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 เล็งเห็นถึงกัารพัฒนาเยิาวชนในทุุกั	ๆ	 มิติ่	 

ต่ามดำาริของรองศึาสต่ราจารย์ิคุณหญิงวงจันทุร์	พินัยินิติ่ศึาสต่ร์	อธิกัารบดีสถาบัน

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	ทีุ�ต่ระหนักัถึงกัารให้ความร้้ทุางวิชากัารดนต่รีหวนคืนส่้ชุมชน

ผ่่านกัระบวนกัารเรียินร้้ทีุ�สร้างสรรค์	 จึงเป็็นโอกัาสทีุ�เยิาวชนโดยิรอบของสถาบันฯ	

โดยิเฉพาะอย่ิางยิิ�งชุมชนบางยีิ�ขันซึึ่�งเป็็นทีุ�ตั่�งของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้มี

โอกัาสเรียินร้้ดนต่รีและศึาสต่ร์อื�น	ๆ 	ทีุ�เกีั�ยิวข้องผ่่านกัารให้กัารบริกัารทุางวิชากัาร

กัารบ้รณากัารส่้กัารวิจัยิ	และกัารพัฒนานักัศึึกัษาของสถาบันฯ	ไป็พร้อม	ๆ	กััน	 

ดังตั่วอย่ิางกิัจกัรรมวงเยิาวชนกัลองเซึ่โรโทุนิน	 ทีุ�เกิัดจากัความร่วมมือระหว่าง
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คณะข้ับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาคณะข้ับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Singers

	 กิัจกัรรมวงขับร้องป็ระสานเสียิงบุคคลทัุ�วไป็	(PGVIM	Singers)	หนึ�งใน

กิัจกัรรมภายิใต้่โครงกัารศ้ึนย์ิต้่นแบบกัารศึึกัษาเรียินร้้ดนต่รีต่ลอดชีวิต่	 ทีุ�ได้ให้ 

ความสำาคัญกัับกัารสร้างโอกัาสในกัารเรียินร้้ดนต่รีให้กัับบุคคลทัุ�วไป็	PGVIM	

Singers	 มีสมาชิกัจากัผ้้่สนใจและรักัในกัารร้องเพลงจากัต่่างอาชีพ	 ต่่างวัยิ	 

และต่่างป็ระสบกัารณ์กัว่า	100	คน	ฝึึกัซ้ึ่อมร่วมกัันเป็็นคณะนักัร้องป็ระสานเสียิง	

และร่วมกัันถ่ายิทุอดบทุเพลงส่งความสุขให้กัับผ้้่ฟั้ง	ปั็จจุบันได้พัฒนากิัจกัรรมให้อย่้ิ

ในรายิวิชาดนต่รีเพื�อป็ระชาสังคมทุำาให้นักัศึึกัษาได้มีโอกัาสจัดกิัจกัรรมดนต่รี

สร้างสรรค์เพื�อเป็็นป็ระโยิชน์แก่ัป็ระชาสังคมอย่ิางต่่อเนื�อง	อาทิุ	กัารจัดกัารเรียิน

กัารสอนทุางด้านดนต่รีให้แก่ันักัเรียินระดับป็ระถมศึึกัษา	และมัธยิมศึึกัษาในพื�นทีุ�

ชุมชนบางยีิ�ขันและกิัจกัรรมทีุ�สร้างสาธารณป็ระโยิชน์แก่ัชุมชนต่ามความต้่องกัาร

ในแต่่ละพื�นทีุ�ทีุ�มีความต้่องกัารทีุ�แต่กัต่่างกััน	ฯลฯ	ทุำาให้ต่อบโจทุย์ิสังคมผ้้่ส้งอายุิ

ของป็ระเทุศึ	(Aging	Society)	อย่ิางเป็็นร้ป็ธรรม

G PGVIMSingers

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาและสถาบันเซึ่โรโทุนิน	(Serotonin	Culture	Institute)	

สาธารณรัฐเกัาหลีใต้่	 เล็งเห็นกัารพัฒนาศัึกัยิภาพของเยิาวชนในมิติ่กัารสร้างสุข

ภาวะทุางกัายิและใจ	จากังานวิจัยิทุางวิทุยิาศึาสต่ร์กัารแพทุย์ิในเรื�องของสาร 

เซึ่โรโทุนิน	สารความสุข	ส่้กัารสร้างกิัจกัรรมทุางดนต่รีผ่่านกัารตี่กัลอง	กัลายิเป็็น

แรงบันดาลใจให้กัับเยิาวชนในพื�นทีุ�บางยีิ�ขันนั�นได้มีร่วมมือร่วมใจผ่่านกัารทุำา

กิัจกัรรมทุางดนต่รีเป็็นกัลุ่ม	 เพื�อให้เวลาว่างให้เป็็นป็ระโยิชน์	วงเยิาวชนกัลอง 

เซึ่โรโทุนินมีโอกัาสแสดงหลายิต่่อหลายิครั�งต่่อหน้าสาธารณชนในชุมชนบางยีิ�ขัน
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โครงการอาสาพัฒนาชุมชนโครงการอาสาพัฒนาชุมชน
สู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรีสู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรี
Student Volunteers Project 

	 กัารพัฒนานักัศึึกัษาของสถาบันดนต่รี	เพื�อนำาไป็ส่้กัารพัฒนา	นักัศึึกัษาทีุ�มี

ความเป็็นผ่้้นำาและต่ระหนักัถึงผ่ลกัระทุบทุางสังคม	ภายิใต้่พันธกิัจของสถาบัน 

ทีุ�ต้่องกัารพัมนานักัศึึกัษาทุางด้านต่รีทีุ�เป็็นเลิศึ	รวมถึงกัารบริกัารสังคมเพื�อจะนำาไป็

ส่้ลักัษณะทีุ�พึงป็ระสงค์	โครงกัารอาสาพัฒนาชุมชนส่้กัารพัฒนาวิชาชีพทุางด้านดนต่รี

ในปี็กัารศึึกัษา	2563	 นั�น	 เป็็นอีกักิัจกัรรมหนึ�งทีุ�มีกัารเปิ็ดโอกัาสให้นักัศึึกัษา 

ได้ทุำากิัจกัรรมค่ายิชนบทุร่วมกัับนักัศึึกัษาต่่างมหาวิทุยิาลัยิ	 เพื�อพัฒนาทัุกัษะ 

ความเป็็นผ้้่นำา	ทัุกัษะกัารแก้ัไขปั็ญหาเฉพาะหน้า	กัารวางแผ่น	และกัารป็ระยุิกัต์่ใช้

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รีมาใช้ร่วมบ้รณากัารกัับทัุกัษะทุางด้านอื�น	ๆ	เพื�อต่่อยิอด

องค์ความร้้ในด้านดนต่รีจากักัารนำาไป็ป็ฏิิบัติ่จริง	ในปี็กัารศึึกัษา	2563	โครงกัาร 

อาสาพัฒนาฯ	และสถาบันฯ	ได้มีกัารจัดกิัจกัรรมจำานวน	2	ครั�งดังนี�

	 1).	กิัจกัรรมค่ายิอักัษร	–	ศิึลป์็เพื�อน้องปี็ทีุ�	4	ซึึ่�งเป็็นกิัจกัรรมค่ายิร่วมกัับ

จุฬาลงกัรณ์มหาวิทุยิาลัยิ	มหาวิทุยิาลัยิธรรมศึาสต่ร์	มหาวิทุยิาลัยิเทุคโนโลยิี

พระจอมเกัล้าธนบุรี	กิัจกัรรมช่วงเดือน	ตุ่ลาคม	–	ธันวาคม	2563	

	 2).	กิัจกัรรมค่ายิสานฝัึนปั็นดนต่รี	ปี็ทีุ�	4	เป็็นอีกักิัจกัรรมทีุ�มีกัารสร้างเสริม

ป็ระสบกัารณ์กัารทุำางานทุางด้านดนต่รีร่วมกัับชุมชนในอำาเภอกััลยิาณิวัฒนา	 

จังหวัดเชียิงใหม่	 โดยิได้รับความร่วมมืออย่ิางต่่อเนื�องจากั	Yong	Siew	Toh	

Conservatory	of	Music	และ	Seoul	National	University	 กิัจกัรรมช่วงเดือน	

มกัราคม	–	มีนาคม	2564

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

	 โครงกัารบริกัารวิชากัารทุางด้านดนต่รีคลาสสิกัเพื�อสังคม	จัดแสดงในร้ป็แบบ

คอนเสิร์ต่อย่ิางต่่อเนื�องตั่�งแต่่ปี็	พ.ศึ.	2555	-	2563	ทุางสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

กัำาหนดกัารจัดแสดงดนต่รีในร้ป็แบบต่่าง	ๆ	โดยิศิึลปิ็นนักัดนต่รีมืออาชีพจากัทัุ�งใน

และต่่างป็ระเทุศึ	อกีัทัุ�งมีกัารบนัทึุกัภาพและเสยีิงกัารแสดงคอนเสร์ิต่ไว้เพื�อกัารศึึกัษา

เผ่ยิแพร่องค์ความ	 ร้้ทุางด้านดนต่รีคลาสสิกั	 ต่่อสังคม	 ซึึ่�งเป็็นพันธกิัจหลักั 

ของสถาบันฯ	ทัุ�งนี�เพื�อเป็็นกัารเผ่ยิแพร่ความร้้ความเข้าใจเกีั�ยิวกัับ	ดนต่รีคลาสสิกั

ให้กัับสาธารณชนทัุ�วไป็	ต่ลอดจนเปิ็ดโอกัาสให้มีกัารแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ระหว่าง 

คร้	อาจารย์ิ	เยิาวชนดนต่รีและผ้้่ทีุ�สนใจในดนต่รีคลาสสิกั
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การประชุมวิชาการนานาชาติ ดนตรีการประชุมวิชาการนานาชาติ ดนตรี
กับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2563กับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2563
Princess Galyani Vadhana International Symposium

(Online Edition 2020)

	 กัารป็ระชมุวิชากัารนานาชาต่	ิภายิใต่ห้วัขอ้	“Is	the	Virtual	Real”	Musical	

Communities	in	the	21st	Century.	มีวัต่ถุป็ระสงค์ในกัารจัดต่ั�งสถาบันฯ	ในกัาร

ทุี�จะพัฒนาไป็ส่้กัารเป็็นศึ้นย์ิรวมในกัารค้นคว้าวิจัยิ	 บ้รณากัาร	 และแลกัเป็ลี�ยิน 

ทุางด้านดนต่รีระหว่าง	 บุคคล	 ชุมชน	 และสถาบันกัารศึึกัษาต่่าง	 ๆ	 ทัุ�งใน 

และต่่างป็ระเทุศึ	 โดยิทัุ�งนี�ยิังมุ่งเน้นทีุ�จะสร้างความแข็งแกัร่งในเครือข่ายิร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันกัารศึึกัษาทุางด้านดนต่รีทัุ�งในป็ระเทุศึไทุยิ	 ภ้มิภาคเอเชียิ 

และนานาชาต่ิ	โดยิในป็ี	2020	นี�	จะเป็็นกัารแสดงให้เห็นถึงศึักัยิภาพของสถาบัน

ดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	 ในกัารเป็็นพื�นทุี�กัลางทุี�สนับสนุนกัารแลกัเป็ลี�ยินเรียินร้้ 

และสร้างองค์ความร้้ใหม่ทุางด้านดนต่รีทุี�มีมิต่ิของกัารผ่สมผ่สานความเป็็นสากัล

และความเชื�อมโยิงกับัรากัฐานวัฒนธรรมดั�งเดิมในพื�นทุี�	รวมทุั�งสง่เสรมิกัารพัฒนา 

องค์ความร้้ทุางด้านดนต่รี ให้สร้างป็ระโยิชน์ต่่อกัารพัฒนาป็ระเทุศึให้มี 

ความเจริญเติ่บโต่ทุางเศึรษฐกิัจและสังคม	 บนพื�นฐานของวัฒนธรรมทีุ�สร้างสรรค์ 

รวมทัุ�งกัารพัฒนาทุรัพยิากัรมนุษย์ิทุี�มีความเหมาะสมกัับแนวทุางในกัารพัฒนา 

ของภ้มิภาค	 และแสดงถึงศัึกัยิภาพของป็ระเทุศึไทุยิ	 ในกัารเป็็นผ่้้นำาในป็ระชาคม

อาเซึ่ียินในด้านศึิลป็วัฒนธรรม	 รวมทุั�งเป็็นกัารเผ่ยิแพร่พระเกัียิรต่ิคุณของ 

สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยิาณิวัฒนา	 กัรมหลวงนราธิวาสราชนครินทุร์	 

ในกัารป็ระยิุกัต่์ใช้ดนต่รีกัับกัารพัฒนาสังคมต่ามพระป็ณิธานฯ

w www.pgvim.ac.th/pgvis
G PGVIMSYMPOSIUM
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การแข้่งข้ันวงดนตรีนานาชาติการแข้่งข้ันวงดนตรีนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Princess Galyani VadhanaInternational Ensemble Competition 2020 

	 กัารแข่งขันวงดนต่รีนานาชาต่ิ	 (PGVIEC)	ชิงถ้วยิพระราชทุานสมเด็จ 

พระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็จพระเทุพรัต่นราชสุดาฯ	สยิามบรมราชกุัมารี	 

จัดขึ�นเพื�อเป็็นกัารสง่เสริมและสนบัสนุนผ้้่มีความสามารถทุางดา้นกัารบรรเลงดนต่รี

คลาสสิกัสำาหรับเยิาวชนดนต่รี	 ซึึ่�งผ้้่เข้าแข่งขันจะได้แสดงศัึกัยิภาพและมีโอกัาส

แสดงความสามารถด้านกัารบรรเลงดนต่รีคลาสสิกัร้ป็แบบกัารรวมวงในลักัษณะ

ดนต่รีเชมเบอร์	(Chember	Music)	หลากัหลายิร้ป็แบบต่ามกัฎีกัติ่กัาในแต่่ละปี็ 

ของกัารแข่งขัน	ซึึ่�งเป็็นเวทีุให้เยิาวชนดนต่รีได้แลกัเป็ลี�ยินป็ระสบกัารณ์ทุางด้านดนต่รี

ระหว่างผ้้่เข้าแข่งขัน	 อีกัทัุ�งยัิงเป็็นกัารยิกัระดับความสามารถทุางด้านดนต่รี 

ของเยิาวชนไทุยิให้ทัุดเทีุยิมนานาชาติ่

w	www.pgvim.ac.th/pgviec
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ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาได้ให้ความสำาคัญกัับนักัศึึกัษาใหม่ในด้านกัารเต่รียิม

ความพร้อมนักัศึึกัษาใหม่ก่ัอนเปิ็ดภาคกัารศึึกัษา	โดยิจัดมีกัารป็ฐมนิเทุศึเพื�อให้

นักัศึึกัษาใหม่ได้ร้้จักักัับสถาบันฯ	มากัขึ�นในด้านหลักัส้ต่รกัารเรียินกัารสอนทัุ�งระดับ

ป็ริญญาบัณฑิิต่และบัณฑิิต่ศึึกัษาอีกัทัุ�งยัิงแนะนำาวิธีกัารใช้ระบบต่่าง	ๆ 	ทีุ�เกีั�ยิวข้อง

กัับกัารศึึกัษา	รวมถึงสิ�งสนับสนุนกัารศึึกัษาในมิติ่ต่่าง	ๆ	ด้วยิ	ในส่วนของป็ริญญา

บัณฑิิต่งานด้านกิัจกัารนักัศึึกัษาร่วมกัับสำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์	ได้จัดให้มีกิัจกัรรม

กัารเรียินกัารสอนเพื�อเป็็นกัารป็รับพื�นฐานความร้้ให้แก่ันักัศึึกัษาใหม่	 ในหัวข้อ	 

1.ทัุกัษะผ้้่แสดงดนต่รี	 (Performing	Musicianship),	 2.ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ดนต่รี 

ต่ะวันต่กั,	3.ป็ฏิิบัติ่เครื�องมือเอกั	และ	4.ภาษาอังกัฤษเพื�อกัารสื�อสาร	 เพื�อให้

นักัศึึกัษาได้มีความเข้าใจกัับกัระบวนวิธีในกัารเรียินกัารสอนทีุ�สถาบันดนต่รี 

กััลยิาณิวัฒนา	และนอกัจากันี�นักัศึึกัษายัิงได้มีโอกัาสสร้างมิต่รภาพใหม่ระหว่าง

นักัศึึกัษารุ่นพี�และนักัศึึกัษารุ่นน้องผ่่านกิัจกัรรมสร้างสรรค์	อาทิุ	กัารแข่งกีัฬา	

กิัจกัรรมเพื�อสังคม	และกิัจกัรรมสันทุนากัารอื�น	ๆ	ทีุ�สอดแทุรกัเนื�อหาทุางดนต่รี

และสร้างป็ระโยิชน์	ให้กัับสังคมได้	
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ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต

	 โครงกัารศ้ึนย์ิกัารศึึกัษาเรยีินร้้ดนต่รีต่ลอดชีวิต่	ให้ความสำาคัญกัับกัารสร้าง

เครือข่ายิสถาบันกัารศึึกัษา	ทัุ�งทีุ�มีกัารเรียินกัารสอนทุางด้านดนต่รีโดยิต่รง	หรือทัุ�ง

ส่วนทีุ�มีกัารจัดกัารเรียินกัารสอนทุางด้านดนต่รีในหลักัส้ต่รทัุ�วไป็	โดยิจะเป็็นกัาร

สร้างเครือข่ายิกัารเรียินร้้ทีุ�มีกิัจกัรรมกัารแลกัเป็ลี�ยินความร้้ทุางด้านกัารเรียิน 

กัารสอนดนต่รี	กัารพัฒนาบุคลากัร	และกัารสร้างความร่วมมือทุางด้านอื�น	ๆ	 

เพื�อให้กัารพัฒนากัารเรียินกัารสอนทุางด้านดนต่รีในป็ระเทุศึไทุยิมีความยัิ�งยืิน	 

และสอดคล้องกัับบริบทุของสังคมไทุยิ	กิัจกัรรมของโครงกัารมีกัารพัฒนาเนื�อหา 

บทุเรียินทุางด้านดนต่รี	 และเผ่ยิแพร่ให้กัับเยิาวชน	 และสาธารณชนผ่่าน 

กัารออกัอากัาศึทุางสถานีกัารศึึกัษาทุางไกัล	รวมถึงนิทุรรศึกัาร

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

	 สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนาต่ระหนักัถึงกัารสร้างบัณฑิิต่ทีุ�มีคุณภาพ	 

โดยินอกัจากักัารสร้างนักัศึึกัษาทีุ�มีความร้้ความสามารถด้านทุฤษฏีิและทัุกัษะ 

กัารแสดงดนต่รีแล้ว	 ยัิงต้่องแนะนำาแนวทุางในกัารสร้างอาชีพผ่่านกัารเรียินร้้ 

ศึึกัษาต่นเอง	เพื�อพร้อมรับกัารจบกัารศึึกัษา	โดยิภายิในกิัจกัรรม	จะมีกัารแนะแนว

และให้คำาป็รึกัษาจากัวิทุยิากัรทีุ�มีป็ระสบกัารณ์กัารทุำางาน	ทุางด้านกัารบริหาร

จัดกัารทุรัพยิากัรบุคคล	และป็ระสบกัารณ์จากักัารทุำางานด้านดนต่รี
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มารู้จักบางยี่ข้ันมารู้จักบางยี่ข้ัน

7
• โลกักัลม	ๆ	ของบางยิี�ขัน 
เเละสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา	

• หมายิเลขโทุรศึัพทุ์ทุี�สำาคัญ
• ช่องทุางกัารป็ระชาสัมพันธ์
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โลกกลม ๆ ข้องบางยี่ข้ัน โลกกลม ๆ ข้องบางยี่ข้ัน 
เเละสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเเละสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พี�ปิิง ปีิสีี�

ภัทรพลิ สุีขวจีพร, กรรมการองค์ุการนักศึกษา ปีิการศึกษา 2562

Published:	กัรกัฎีาคม	2563

	 “บางย่�ขััน	มันคืือตรงไหนขัองกรุงเทพิ่ฯนะ”	

	 ป็ระโยิคเเรกัทีุ�เกิัดขึ�นในใจเมื�ออ่านรายิละเอียิดของสถานทีุ�เรียินในระดับ

อุดมศึึกัษาทีุ�เรากัำาลังจะต้่องมาเรียิน	ชื�อสถานทีุ�นี�ฟั้งด้ทัุ�งคุ้นห้เเละห่างไกัลในเวลา

เดียิวกััน	ผ่มผ้้่เป็็นมนุษย์ิทีุ�ไม่สามารถก้ัาวผ่่านกัารเป็ลี�ยินเเป็ลงอะไรได้ง่ายิ	ๆ	 

มันกัำาลังด้เป็็นเรื�องใหญ่มากัในกัารทีุ�จะย้ิายิมาใช้ชีวิต่อย่้ิในละเเวกัทีุ�เราไม่ร้้จักันี�	 

เเต่่หากัเป็็นเกัมทีุ�เราชอบเล่น	 นี�คงจะเหมือนกัับกัารเปิ็ดแผ่นทีุ�ออกัไป็ผ่จญภัยิ 

ในโลกัใบใหม่หรือพื�นทีุ�ใหม่	ๆ	 ทีุ�เราไม่ร้้จักั	 ทีุ�ทีุ�จะเต็่มไป็ด้วยิเรื�องราวอันไม่ร้้จบ	 

ทีุ�จะให้ค่าป็ระสบกัารณ์กัับเราจนเลเวลอัพไป็อีกัขั�นเป็็นเเน่	พอคิดเเบบนี�เเล้ว 

มันก็ัน่าตื่�นเต้่นเเละน่าสนุกัดีเหมือนกัันเเฮัะ

	 นอกัจากัเแสงแดดอันร้อนเเรงจากัสภาพอากัาศึของป็ระเทุศึไทุยิ	 สิ�งเเรกั 

ทีุ�เราจะได้เจอเมื�อเดินทุางมาถึงสถานทีุ�เเห่งนี�คงจะหนีไม่พ้นสะพานเเขวนส้งเด่น 

เป็็นสง่าทีุ�ทุอดข้ามผ่่านเเม่นำ�าเจ้าพระยิา	“สะพานพระราม	8”	เเลนด์มาร์คสำาคัญ

ของย่ิานนี�ทีุ�อย่้ิมาตั่�งเเต่่ปี็	พ.ศึ.	2545	เป็็นภาพหนึ�งทีุ�จะป็รากัฎีอย่้ิในโซึ่เชี�ยิลมีเดียิ

ของทุุกัคนทีุ�ผ่่านมาเเถวนี�	 แน่นอนว่ารวมถึงนักัศึึกัษาเเทุบทุุกัคนทีุ�นี� ด้วยิ	 
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บริเวณโดยิรอบของสะพานคือองค์ป็ระกัอบทีุ�อัดเเน่นกัันจนเกิัดเป็็น	“ชุมชนบางยีิ�ขัน”	

เเห่งนี�	 สีสันของทีุ�นี�เป็็นกิัจวัต่รทีุ�ดำาเนินไป็อย่ิางเรียิบง่ายิเเต่่มีดีเทุลทีุ�น่าสนใจ	 

ติ่ดริมเเม่นำ�าเจ้าพระยิาใกัล้กัับตั่วสะพานจะเป็็น	“ชุมชนบ้านป้็น”	สถานทีุ�ๆ 	เรียิกัได้

ว่าเป็็นชุมชนเเออัด	ทีุ�มีเส้นทุางเดินเทุ้าเเคบ	ๆ 	ลัดเลาะเข้าไป็ได้ซัึ่กัหน่อยิจะพบกัับ

วัดคฤหบดี	วัดเล็กั	ๆ	ริมนำ�าทีุ�ร่มรื�นให้ความร้้สึกัผิ่ดกัับเส้นทุางทีุ�เดินผ่่านมาเมื�อคร่้

ทีุ�ริมเเม่นำ�าจะมีทุ่าเรือข้ามฟ้ากัทีุ�จะให้บริกัารพาเราข้ามไป็ส่งทีุ�ทุ่าเรือเทุเวศึน์	 

ทุ่าเรือด่วนเจ้าพระยิาทีุ�เป็็นอีกัหนึ�งวิธีกัารเดินทุางภายิในกัรุงเทุพฯ	นี�

	 กัลับออกัมาจากัพื�นทีุ�เมื�อคร่้	ริมถนนฝ่ัึงเดียิวกัันคือพื�นทีุ�ของร้านอาหารต่่าง	ๆ	

มากัมายิรวมถึงร้านสะดวกัซืึ่�อ	 ทีุ�จะช่วยิเติ่มเต็่ม	HP	ให้กัับคนในย่ิานนี�	รวมถึง

นักัศึึกัษาอย่ิางเรา	ๆ	เป็็นสถานทีุ�เก็ับเลเวลด้านนำ�าหนักัทีุ�ทุำาให้เราสามารถมีชีวิต่ 

ต่่อไป็ได้ในทุุกั	ๆ	วันได้อย่ิางสบายิ	ๆ	บริเวณใต้่สะพานพระราม	8	คือเเหล่งรวม

สีสันของย่ิานบางยีิ�ขันอย่ิางเเทุ้จริง	 กิัจกัรรมทีุ�หมุนเวียินเป็ลี�ยินไป็ต่ลอดเวลา 

ในทุุกั	ๆ	วันมากัมายิเกิัดขึ�นภายิใต้่ร่มเงาของสะพานเเห่งนี�	เหล่านักัสเก็ัต่บอร์ดใน

ยิามบ่ายิ	 ร้านรถเข็นขายิขนมเเละของกัินเล่น	กัลุ่มเต่้นลีลาศึ	กัลุ่มเต้่นเเอโรบิค 

เเละกิัจกัรรมอื�น	ๆ 	อีกัมากัมายิทีุ�จะสามารถเกิัดขึ�นได้	เป็็นสีสันทีุ�เห็นได้ในทุุกั	ๆ 	วัน

เเละทุุกั	ๆ	เวลาในย่ิานนี�	
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	 หากัวันไหนร้้สึกัสุขสำาราญกัับกัารกิันมากัเกิันไป็จนเริ�มร้้สึกัผิ่ด	ณ	ชุมชน

บางยีิ�ขันนี�ยัิงมีสถานทีุ�สำาหรับคนรักัสุขภาพอย่้ิใกัล้	ๆ	นั�นคือ	“สวนหลวงพระราม	

8”	ทีุ�จะเรียิกัวา่ป็อดของบางยีิ�ขันก็ัคงจะไมผิ่่ดนักั	สวนสาธารณะต่ดิริมเเม่นำ�าพรอ้ม

บรรยิากัาศึทีุ�ร่มรื�นทุำาให้สวนสาธารณะนี�เป็็นสถานทีุ�หนึ�งทีุ�สามารถให้เรามานั�งพักั

ผ่่อนหย่ิอนใจจากัความเหน็ดเหนื�อยิในเเต่่ละวันได้อย่ิางดี	 กิัจกัรรมเพื�อสุขภาพ 

ทีุ�หลากัหลายิ	ทัุ�งโยิคะ	เต้่นเเอโรบิค	รำาไทุเก๊ักัหรือกัายิบริหารถ้กัรวมไว้อย่้ิภายิใน

สวนสาธารณะเเห่งนี�	ภาพของคนทีุ�วิ�งออกักัำาลังกัายิกัันอย่ิางดุดันจนทุำาเอาร้้สึกัผิ่ด

ต่่อของกิันทีุ�อย่้ิในมือก็ัเป็็นอีกัสีสันหนึ�งทีุ�จะเห็นได้จนชินต่าในย่ิานนี�ทุุกั	ๆ	ช่วงเย็ิน

	 เดินผ่่านสวนสาธารณะเข้ามาจนสุดทุาง	ก็ัจะพบกัับอีกัส่วนหนึ�งทีุ�น่ารักัของ

ชุมชนบางยีิ�ขันนั�นคือ	“ชุมชนวัดพระยิาศิึริไอยิสวรรค์”	ทีุ�นี�คือสถานทีุ�ตั่�งของ	“วัด

พระยิาศิึริไอย์ิสวรรค์”	หากัเป็รียิบเป็็นในเกัม	ทีุ�เเห่งนี�ก็ัเหมือนกัับหม่้บ้านเล็กั	ๆ	

อีกัเเห่งหนึ�งบนเเผ่นทีุ�โลกับางยีิ�ขันนี�	 ทีุ�ทีุ�มีกิัจวัต่รเป็็นของตั่วเอง	 มีสีสันทีุ�ค่อยิ	ๆ	

เป็ลี�ยินไป็ในเเต่่ละเวลา	ต่ลาดสดยิามเช้าทีุ�เรียิกัว่าต่ลาดเนเวอร์ดรายิของเหล่า

นักัเรียินแถวนี�อันเป็็นทีุ�พึ�งก่ัอนเข้าเรียิน	ทัุ�งข้าวเหนียิวหม้ป้ิ็ง	ข้าวไข่เจียิว	และโจ๊กั

ทีุ�มาบ้างไม่มาบ้างเป็็นบางวันต่ามอารมณ์คนขายิ	ร้านรถเข็นขายินำ�าป่ั็นดับกัระหายิ

ในยิามบ่ายิ	ไป็จนถึงร้านของทุอดคลายิหิวในช่วงเย็ิน	เเละยัิงเป็็นทีุ�ตั่�งของเพื�อนบ้าน

ทีุ�แสนน่ารักัของเรา	 “โรงเรียินวัดพระยิาศิึริไอย์ิสวรรค์”	 โรงเรียินเล็กั	ๆ	ของ 

พวกัเด็กั	ๆ	 ทีุ�น่ารักัในชุมชนบางยีิ�ขันทีุ�พวกัเรามักัจะได้มีโอกัาสมา	Featuring	

กิัจกัรรมดนต่รีด้วยิกัันอย่้ิหลายิงาน	ทุำาให้	 “บางยีิ�ขัน”	 เป็็นพื�นทีุ�โดยิรอบทีุ�เต็่ม 

ไป็ด้วยิสิ�งทีุ�น่าค้นหา	 ทีุ�รายิล้อมให้กัับบ้านของสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา 

สถานทีุ�ทีุ�เต็่มเป่ี็ยิมไป็ด้วยิเรื�องน่าตื่�นเต้่นเเละป็ระหลาดใจราวกัับอย่้ิฮัอกัวอต่ส์	 

ทีุ�ซึึ่�งกัารเรียินร้้ต่ลอดชีวิต่คือสิ�งทีุ�เกิัดขึ�นได้กัับทุุกัคนทีุ�นี�	
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	 กัารเรียินร้้ทีุ�จะอย่้ิกัับสังคมเเวดล้อมไม่ว่าจะทีุ�บางยีิ�ขันหรือทีุ�ไหนก็ัเป็็นส่วน

หนึ�งทีุ�เราพึงเรียินร้้อย่ิางเข้าใจในฐานะนักัดนต่รีรุ่นใหม่ทีุ�จะต้่องออกัไป็ทุำางานร่วม

กัับผ้้่อื�น	หรือทุำางานร่วมกัับสังคมเสมือนพลเมืองโลกัคนหนึ�ง	 สิ�งทีุ�จะได้เรียินร้้ 

จากักัารเรียินในระดับอุดมศึึกัษาทีุ�นี�	 คือ	กัารป็รับตั่วให้สอดคล้องกัับยุิคสมัยิทีุ�

เป็ลี�ยินผ่่านอย่ิางรวดเร็ว	เเละแน่นอนว่านี�เป็็นช่วงเวลาทีุ�เราจะได้เป็็นตั่วของตั่วเอง

มีอิสระ	ได้ทุำาต่ามใจตั่วเอง	 เเต่่ขณะเดียิวกัันก็ัต้่องไม่ละเลยิต่่อหน้าทีุ�เเละจัดกัาร

ชีวิต่ตั่วเองให้ดีเพราะนี�เป็็นเหมือนกัับจุดเริ�มต้่นของชีวิต่ทีุ�เราจะต้่องเผ่ชิญในอนาคต่

อีกัสิ�งหนึ�งทีุ�สถาบันฯ	มักัจะสอนอย่้ิเสมอเเละเป็็นสิ�งทีุ�เราควรมีในฐานะนักัดนต่รี 

ในยุิคปั็จจุบันคือความคิดสร้างสรรค์	 เพราะหากัถ้าไม่มีความสร้างสรรค์แล้วล่ะก็ั	

โลกัคงเหมือนเดิมขาดสีสันและน่าเบื�อเป็็นแน่	กัารเรียินทีุ�นี�คือกัารป็ระยุิกัต์่ใช้ 

ทัุ�งฝีึมือด้านดนต่รี	ความร้้	 จินต่นากัาร	เเละความคิดสร้างสรรค์ไป็พร้อม	ๆ	กััน	 

นั�นจึงทุำาให้กัารเรียินในรั�วสถาบันเเห่งนี�มีเเต่่เรื�องราวทีุ�คาดไม่ถึงอย่้ิเต็่มไป็หมด	 

บางครั�งเราอาจจะมีคำาถามว่าเรียินเรื�องอื�น	 ๆ	นอกัเหนือจากัดนต่รีไป็ทุำาไม	 

นี�คือคำาถามทีุ�ต่อบต่รง	ๆ	คงจะไม่สนุกั	อาจจะเเนะนำาได้เเค่ว่าลองเปิ็ดใจเเละ	 

“ลองทุำาด้”	 เราอาจจะได้เจอกัับป็ระสบกัารณ์ใหม่	ๆ	จากักัารลองทุำาสิ�งเหล่านี� 

ขึ�นมาก็ัได้	 สุดทุ้ายิ	 เราจะต่อบต่ัวเองได้ในทีุ�สุดว่าเราเรียินสิ�งเหล่านี�ไป็ทุำาไม	 

เเละอาจจะทุำาให้เราไดร้้้ถึงคำาต่อบของคำาถามทีุ�สำาคัญทีุ�สุดในกัารเป็็นนกััเรยีินดนต่รี

คือเราเรียินดนต่รีไป็ทุำาไม?

      

	 เเต่่เเน่นอน	 เพราะเราคือนักัเรียินดนต่รีดังนั�นกัารฝึึกัซ้ึ่อมเเละเรียินร้้ 

เกีั�ยิวกัับทุฤษฎีีดนต่รี	ป็ระวัติ่ศึาสต่ร์ดนต่รีหรือโสต่ทัุกัษะจึงเป็็นสิ�งทีุ�หลีกัเลี�ยิงไม่ได้

ทุุกั	ๆ	คนมีความโดดเด่นเเละความสามารถในเเต่่ละด้านเหล่านี�ไม่เทุ่ากัันเเน่นอน	
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บางคนอาจจะสามารถเล่นเครื�องมือเอกัของต่นได้อย่ิางดีเยีิ�ยิม	บางคนอาจจะรอบร้้

ทุฤษฎีีดนต่รีมากักัว่าคนอื�น	บางคนมีห้ทีุ�เป็็นเลิศึ	หรือบางคนอาจจะไม่ได้โดดเด่น

ด้านไหนเลยิ	ผ่มเองก็ัเคยิทุ้อเเทุ้อย่้ิหลายิครั�ง	เบิร์นเอ้าท์ุไป็หลายิทีุกัับความสงสัยิ

ในความสามารถของตั่วเอง	 ร้้สึกัเหมือนเราเป็็นมักัเกิั�ลในหม่้ผ่้วิ้เศึษ	ดังนิยิายิในแฮัรี�	

พอต่เต่อร์	บางครั�งกัารพยิายิามอย่ิางหนักัอาจจะไม่ช่วยิอะไรถ้าหากัเราไม่ร้้จักัพักัผ่่อน

เเละให้รางวัลกัับตั่วเอง	ลองหาเวลาออกัมาจากัหอ้งซ้ึ่อมเพื�อเดินเล่นยืิดเส้นยืิดสายิ

ซัึ่กัหน่อยิ	ลองขึ�นไป็รับลมเย็ิน	ๆ 	ทีุ�ชั�น	5	ของอาคารเรียิน	มองด้วิวทิุวทัุศึน์พันล้าน

ของบางยีิ�ขัน	 ผ่่อนคลายิสายิต่าจากัโน้ต่เขบ็ต่สองชั�นทีุ�วิ�งอย่้ิเต็่มหน้ากัระดาษ	 

ออกัไป็วิ�งเล่นในสวนหลวงพระราม	8	พร้อม	ๆ	 กัับเหล่านักัวิ�งทีุมชาติ่ยิามเยิ็น 

ทัุ�งหลายิ	หรือจะลงมานั�งเล่นพ้ดคุยิกัับเพื�อนเบา	ๆ	(ต้่องเบา	ๆ	นะ)	ในห้องสมุด 

ชั�นล่างก็ัเป็็นความคิดทีุ�ดี	 เสร็จเเล้วค่อยิกัลับขึ�นไป็เริ�มต้่นใหม่	 ด้ว่าเราพลาด 

ต่รงไหน	 เเกั้ปั็ญหาของต่ัวเองอยิ่างถ้กัจุด	 ค่อยิ	ๆ	 โฟ้กััสไป็ทุีละอย่ิาง	 ฝึึกัซ้ึ่อม 

อย่ิางชาญฉลาด	และเรียินร้้ไว้ว่าเราอาจจะไม่ป็ระสบความสำาเร็จตั่�งเเต่่ครั�งเเรกัทีุ�ทุำา

จงตั่�งใจทุำาซึ่ำ�าไป็เรื�อยิ	ๆ	เพราะเราไม่มีทุางตี่บอสให้ต่ายิได้ในครั�งเดียิวถ้กัมั�ยิ?

	 ชีวิต่จริงไม่ได้เหมือนกัับในเกัมเสมอไป็	 เราไม่ได้มีโอกัาสมากัหลายิครั�ง

เหมือนในเกัมทีุ�มีหลายิชีวิต่	ความกัดดัน	ทุ้อเเทุ้	สิ�นหวัง	เเละผิ่ดพลาด	เป็็นสิ�งทีุ�

หลีกัเลี�ยิงไม่ได้ในชีวิต่จริง	พลังงานด้านลบมากัมายิอาจเกิัดขึ�นกัับชีวิต่เรา	 ดังนั�น

อย่ิาลืมทีุ�จะยิิ�มเเย้ิมเเละทัุกัทุายิ	 เสริมสร้างพลังงานเเง่บวกัให้เเก่ักัันเเละกััน	 

ช่วยิกัันฮีัลเพื�อน	ๆ	 พี�	 ๆ	 น้อง	ๆ	4	 ปี็	 ในโลกับางยีิ�ขันเเละบ้าน	PGVIM	 นี� 

จะเป็็นป็ระสบกัารณ์ทีุ�สำาคัญและน่าจดจำาไม่ว่าจะเลเวลอัพไป็อีกักีั�ปี็ก็ัต่าม	

	 ขอให้ทุุกัคนมีความสุขกัับดินเเดนบางยีิ�ขัน

เเละชีวิต่ในบ้านสถาบันฯ

 

ด้วยิรักั

พี�ปิ็ง	
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สีถาบัันดนตรีกัลิย์าณิ์วัฒินา 	 02	447	8597

	 สำานักัวิชาดุริยิางคศึาสต่ร์	 	 ต่่อ	3101

	 ฝ่ึายิกิัจกัารนักัศึึกัษา		 	 ต่่อ	1132

	 ฝ่ึายิทุะเบียินกัารศึึกัษา	 	 ต่่อ	1115

	 ฝ่ึายิกัารเงิน	 	 	 	 ต่่อ	1102

	 ฝ่ึายิกิัจกัรรมกัารเรียินกัารสอน	 ต่่อ	3107

	 ฝ่ึายิบริกัารทุางวิชากัาร	 	 ต่่อ	3113

	 โทุรสาร	 	 	 	 02	447	8598

หมาย์เลิขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายิเลขฉุกัเฉิน	เหตุ่ด่วนเหตุ่ร้ายิ:	191

สถานีต่ำารวจบางยีิ�ขัน:	02	424	1440

สถานีต่ำารวจบางพลัด:	02	424	1108

ศ้ึนย์ิดับเพลิงกัรุงเทุพมหานคร:	199

สถานีดับเพลิงบางอ้อ:	02	424	2910

สถานีดับเพลิงต่ลิ�งชัน:	02	413	3738

สถานีดับเพลิงบวรมงคล:	02	424	2823

กัองป็ราบป็ราม	แจ้งอาชญากัรรม:	1195	

ต่ำารวจทุางหลวง:	1193

ต่ำารวจทุ่องเทีุ�ยิว:	1155

สายิด่วน	กัทุม:	1555

สถานีวิทุยุิ	จส100:	1137,	02	711	9151	8	

ศ้ึนย์ิบริกัารรถลากั:	1677

แจ้งรถหายิ:	1192,	02	205	0088

หน่วย์แพทย์์ก้้ชีพ

ศ้ึนย์ิเอราวัณ	(กัทุม.)	1646

ศ้ึนย์ินเรนทุร	(ต่่างจังหวัด)	1669

ชีวิตแลิะสุีขภาพ

หมายเลข้โทรศัพท์ที่สำาคัญหมายเลข้โทรศัพท์ที่สำาคัญ

สายิด่วนบัต่รทุอง:	1330

โรงพยิาบาลศิึริราช:	02	419	7000

โรงพยิาบาลเจา้พระยิา:	02	434	0117

โรงพยิาบาลรามาธบิดี:	02	200	3000

สีำานักงานเขต

เขต่บางพลัด:	0	2424	3777

เขต่บางกัอกัน้อยิ:	0	2424	0747	

เขต่ทุวีวัฒนา:	0	2441	4973

เขต่ต่ลิ�งชัน:	0	2424	1742

นเขต่ดุสิต่:	0	2243	5311

แจ้งบััตร ATM หาย์

ธนาคารกัรุงเทุพ:	1333

ธนาคารกัรุงไทุยิ:	1551

ธนาคารกัรุงศึรีอยุิธยิา:	1572

ธนาคารกัสิกัรไทุยิ:	0	2888	8888

ธนาคารไทุยิพาณิชย์ิ:	0	2777	7777
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางการประชาสัมพันธ์

w Website 

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

www.pgvim.ac.th/

วงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

www.pgvim.ac.th/pyo

โครงกัารศ้ึนย์ิต้่นแบบกัารศึึกัษาเรียินร้้ดนต่รีต่ลอดชีวิต่

www.pgvim.ac.th/digital

กัารจัดป็ระชุมวิชากัารนานาชาติ่ทุางด้านดนต่รีคลาสสิกั

www.pgvim.ac.th/pgvis

G Facebook Page 

สถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music

วงดุริยิางค์เยิาวชนสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

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

International	Symposium

คณะขับร้องป็ระสานเสียิงสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

PGVIMSingers

ชมรมศิึษย์ิเก่ัาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

PGVIM	Alumni

องค์กัารนักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Students	Organization

G Facebook Group 

นักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

PGVIM	Students

นักัศึึกัษาสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนารุ่น	ปี็กัารศึึกัษา	2563

PGVIM	2020
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คณะผู้จัดทำาคณะผู้จัดทำา

ที�ปิรึกษา

รองศึาสต่ราจารย์ิ	คุณหญิงวงจันทุร์	พินัยินิติ่ศึาสต่ร์

อธิกัารบดีสถาบันดนต่รีกััลยิาณิวัฒนา

อาจารย์ิ	ดร.ศุึภพร	สุวรรณภักัดี

ผ้้่ช่วยิอธิกัารบดีฝ่ึายิกิัจกัารนักัศึึกัษา

กองบัรรณ์าธิิ์การ

สิรวิชญ์	ธารไพฑ้ิรย์ิ

จิต่ติ่นันท์ุ	กัลิ�นนำ�าหอม	

ชัยิมงคล	วิริยิะสัจจาภรณ์

ณุสมล	จงป็ระกิัจพงศ์ึ

ออกแบับัแลิะจัดทำาร้ปิเล่ิม

กัฤติ่น	ธีรวิทุยิาอาจ

ดำาเนินการจัดพิมพ์

บริษัทุ	อมรินทุร์พริ�นติ่�งแอนด์พับลิชชิ�ง	จำากััด	(มหาชน)

378	ถนนชัยิพฤกัษ์	(บรมราชชนนี)	เขต่ต่ลิ�งชัน	กัรุงเทุพฯ	10170

โทุรศัึพท์ุ	:	0-2422-9000

โทุรสาร	:	0-2433-2742

E-Mail	:	aprint@amarin.com

เว็บไซึ่ต์่	:	http://www.amarin.co.th



การรับความรูและวัฒนธรรมจากภายนอก
เขาสูประเทศนั้น ทำใหเรามองเห็นตัวเราเองชดขึ้น
วาเราอยูในสถานะใด ประเด็นส�คัญอยูตรงที่วา
เราในฐานะผูรับนั้น สามารถเลือก ปรับและใช

ความรูเหลานั้นกอประโยชนใหแกตนเอง
และประเทศชาติในทางที่ถูกที่ควรหรือไม 

 
พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จเปนประธานพิธีเปด

การประชุมวิชาการการศกษาทั่วไป

ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

ภาพปก

ชอภาพ : "Largo"

เทคนิค : สอะคริลิคบนผาใบ

ศลปน : วศน กำเหนิดรัตน

  Vasin Kamnirdratana

แนวคิด : การจากไปของประองคทาน เปนการสูญเสยครั้งใหญ

  ของวงการดนตรีคลาสสกเมืองไทย เหมือนยางเขาสู

  Movement "Largo" ซงเปนลีลา ที่ชา และเงียบเหงา



สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศพท 0-2447-8597  /  แฟกซ 0-2447-8598
www.pgvim.ac.th


