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สารจากนายกสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาใหม่ทกุ คนทีไ่ ด้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่มีเกียรติ ภายใต้พระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนด้วยกัน
คือการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้ และการเรียนรู้ในส่วนกิจกรรมนักศึกษา
จึงขอให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งสองส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�ำเนินชีวิต
ในอนาคต การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้องมี “ทักษะ” ในฐานะทีเ่ ป็นนักดนตรี
คือ ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อบ่มเพาะทักษะเหล่านั้นแก่ตน ซึ่งมิเพียงแต่จะต้องมี
ทักษะเฉพาะแก่การบรรเลงดนตรีทเี่ ป็นเลิศเท่านัน้ แต่ยงั ต้องน�ำความรูค้ วามสามารถ
มาพัฒนาเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมอย่างสมบูรณ์และสมดุลย์
ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประสบความส�ำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ และตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป
ดังปรัชญาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน”

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สารจากอธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอแสดงความยิ น ดี แ ละขอต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนสู ่ ส ถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ภายใต้ พระนามสมเด็ จ พระเจ้ าพี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ด้วยความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่นักศึกษา
สามารถผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วสถาบันฯ แห่งนี้ได้
อย่างเต็มภาคภูมิและสมศักดิ์ศรีเป็นรุ่นที่ 5
เชื่อแน่ว่ากว่าที่นักศึกษาจะมีวันแห่งความภาคภูมิใจนี้ ต้องท�ำงานอย่างหนัก
ทัง้ ฝึกฝนทักษะการบรรเลงดนตรีและวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง แต่นถี่ อื ว่าเป็นเพียงบททดสอบ
หนึง่ ของชีวติ หลังจากนีจ้ ะป็นการเริม่ ต้นของชีวติ แห่งการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
ฉะนั้นจ�ำเป็นจะต้องมีความวิริยะ อุสาหะพากเพียรในการฝึกฝน ในขณะเดียวกัน
ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีน้ันต้องมีมิติในการสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเอง
ได้ค้นพบศักยภาพในด้านอื่นๆ อันจะน�ำไปสู่ความเป็นคนที่มีคุณค่าของแผ่นดินแม่
แผ่นดินไทยนี้ได้เป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ หวังว่านักศึกษาทุกคนจะส�ำเร็จเป็นดุริงยางคศาสตรบัณฑิต
และสามารถสร้างสรรค์ดนตรีได้หลากหลายมิติในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิตสืบไป

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอแสดงความยิ น ดี แ ละต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก ท่ า นสู ่ ส ถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนา สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย
ด้วยความชื่นชมยิ่ง
การเป็นนักดนตรีที่ดีนั้น จักต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เพื่อให้เกิด
ความงดงาม นอกจากความรูค้ วามสามารถในการเล่นดนตรีแล้วนัน้ ยังจะต้องเรียนรู้
ศาสตร์ต่างๆ ของดนตรีประกอบด้วย ทั้งนี้การประพฤติปฏิบัติตนในฐานะนักดนตรี
ที่ดีนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากเช่นกัน รวมถึงการมีวินัยในการฝึกซ้อม การตรงต่อ
เวลา ใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
และที่ขาดไม่ได้คือคุณค่าในจิตใจที่พึงมีในตน
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะมีความสุขในการใช้ชีวิต
การศึกษาเล่าเรียน ณ  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และน�ำความรู้ความสามารถ
ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองและสร้ า งประโยชน์ แ ก่ สั ง คม ตามปรั ช ญา
ของสถาบันฯ สืบไป

อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

Welcome to Princess Galyani Vadhana Institute of Music. I hope
you are as excited as I am in taking your first step into the professional
career in music. Having said that, it would be lying if I were to tell you
that it will be a smooth sailing from now on, because for many of you
it will not be so. Like any fields of serious human endeavors, music is
sublime and demands total dedication. During the next four years you
will learn much more about music, but you will experience other things
as well because music does not function solely on its own. Besides
studying your major instrument and other music courses, you will learn
how to interact with your audience and other people around you. You
will learn how music is part of the human community, and I hope you
will be a better musician from all these experiences. Be diligent, be
inquisitive. I wish you all the best in your new world.

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วยความยินดี
ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้ด้วยความเพียรพยายาม ขยันซ้อมดนตรีอย่าง
มีประสิทธิภาพ ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในหลากหลายด้าน
และน�ำองค์ความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นอย่างสร้างสรรค์
ขอให้นักศึกษาแต่ละคนค้นพบเส้นทางของตนเองและมีความสุขในการเรียนในสิ่ง
ที่ตนเองรัก ครูยินดีเสมอที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาต่อยอด
เพื่อให้นักศึกษาประสบความส�ำเร็จและเป็นอนาคตที่ส�ำคัญของชาติต่อไป
สุดท้ายนี้ครูขอฝากค�ำรับสั่งที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงประทานให้กับครูก่อนที่จะไปศึกษาต่อ
ทางด้านดนตรีในต่างประเทศว่า "เมื่อเราได้เล่าเรียนศึกษาหาความรู้มาแล้วก็อยาก
ให้น�ำความรู้นั้นกลับมาช่วยพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยต่อไป"

อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ฝ่าฝันการทดสอบสุดหินทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบตั ขิ องสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นานี้ และวันนีพ้ วกเธอกลายมาเป็นส่วนหนึง่
ในบ้านของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เมื่อโลกได้หมุนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำขึ้นทุกวัน เป็นสิ่งที่
ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ ท�ำให้องค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ บนโลกใบนีม้ หี ลากหลายแนวคิด
ทฤษฎี รวมถึงผลลัพธ์ สิ่งเหล่านี้จึงท�ำให้พวกเธอต้องตระหนักถึง “กรรม” โดยกรรม
ในทีน่ หี้ มายถึง “การกระท�ำ” ทีส่ ะท้อนถึงเมือ่ เธอปฏิบตั สิ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ ไปแล้ว และควร
ทีจ่ ะยอมรับผลของการกระท�ำนัน้ ซึง่ เป็นเหตุและผลสอดคล้องกันเสมอ เพราะฉะนัน้
แล้วสิ่งที่ส�ำคัญในการศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ นักศึกษาควรจะมีวิสัยทัศน์
พร้อมกับการมานะพยายามเพียรฝึกฝนวิชาดนตรีทพี่ วกเธอรักพร้อมทัง้ มีความใจกว้าง
เปิดกว้างทางความคิดโดยค�ำนึงถึงการที่เป็นผู้รู้รอบและพร้อมที่จะเป็นผู้ที่สามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
สี่ปีในรั้วสถาบันอุดมศึกษานี้มีความเร็วสูง ขอให้นักศึกษาตั้งใจ พร้อมกันกับ
ตั้งสติ เพื่อศึกษาเรียนรู้ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยผมหวังใจ
เป็นอย่างยิ่งว่าพวกเธอจะได้เรียนรู้และพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาชาติ
ในอนาคตอันใกล้

อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สารจากคณบดีสำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

:

ขอต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสู ่ ส� ำ นั ก วิ ช าดุ ริ ย างคศาสตร์ สถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนา กับโลกที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน พี่ น้อง และ
ครู อ าจารย์ ที่ ม าใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ด้ ว ยปณิ ธ านแห่ ง เสี ย งดนตรี ณ สถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาแห่งนี้ จะเป็นทีท่ นี่ กั ศึกษาทุกคนได้รว่ มกันศึกษา หาความรู้ และฝึกฝน
โดยมีศ าสตร์แห่งดนตรีเ ป็น สิ่ ง หล่ อหลอม ให้ เราได้ พัฒนาความมนุ ษย์ ข องเรา
ควบคู่ไปการพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรี
การเรียนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะเป็นสิ่งที่เหนื่อยยากและท้อแท้ใจ
หากเธอคาดหวั ง ที่ จ ะเข้ า มารั บ ความรู ้ ที่ ค รู ป ้ อ นให้ โดยไม่ คิ ด ตั้ ง ค� ำ ถาม และ
ไขว่ ค ว้ า หาค� ำ ตอบ หากเธอต้ อ งการเพี ย งจะเล่ น ดนตรี โ ดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง อนาคต
และความรับผิดชอบต่อศาสตร์ของดนตรีทเี่ ธอจะต้องส่งให้คนรุน่ ต่อไปในวันข้างหน้า
สี่ปีนี้จะเป็นสี่ปีที่เธอตัดพ้อ ต่อว่า บ่นคราง คร�่ำครวญ ไปจนจบการศึกษา หรือไม่จบ
การศึ ก ษา แต่ ห ากเธอเลื อ กที่ จ ะเป็ น ผู ้ เ รี ย นที่ รั บ ฟั ง อย่ า งเปิ ด กว้ า งกั บ ความรู ้
และความเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ ในโลกของดนตรี หากเธอสนุ ก กั บ การฝึ ก ฝน
สังเกต ตั้งค�ำถาม วิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างสรรค์ สี่ปีนี้ จะเป็นช่วงเวลาของ
ความอิ ส ระ ช่ ว งเวลาแห่ ง การเรี ย นรู ้ และช่ ว งเวลาของการสร้ า งสรรค์ ด นตรี
ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเธอ และสรรค์สร้างอนาคตของดนตรี ที่จะเป็น
ของเธอตลอดกาล ด้วยมือของเธอเอง

เพราะคุณค่าของการเรียนดนตรีในโลกปัจจุบันมิได้อยู่กับการฝึกฝนท�ำซ�้ำที่
อาจจะเพียงพอในโลกของอดีต แต่นกั ดนตรีของปัจจุบนั จ�ำเป็นต้องมีความรูร้ อบด้าน
มีความตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้คน โลกที่เคลื่อนไหวแปรเปลี่ยน
เราต้องเรียนรูถ้ งึ การสือ่ สารดนตรีทคี่ ณ
ุ รัก ให้ผคู้ นอืน่ ในสังคมได้เข้าใจ เพราะวันหนึง่
คนเหล่านี้ จะเป็นผูฟ้ งั ทีจ่ ะช่วยต่อลมหายใจดนตรีของเธอ ให้มชี วี ติ ต่อไปได้ในวันข้าง
หน้า และท�ำให้ความฝันทางดนตรีของเธอ ไม่มลายหายไปกับความจริงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
เพราะการศึกษาคือการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สีป่ ที สี่ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา จะ
ไม่ เ ป็ น สี่ ป ี ที่ ก ารเรี ย นรู ้ ข องเธอสุ ด สิ้ น แต่ จ ะเป็ น สี่ ป ี ที่ สั่ ง สมให้ เ ธอมี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการหาความรู้ ดังนั้น จงเป็นนักศึกษา ที่ศึกษา ด้วยใจที่ใฝ่รู้ จงเป็น
นักดนตรีที่มีใจอันซื่อตรงกับเสียงที่เธอสร้าง จงเผื่อแผ่ความรักของเธอในดนตรีไปสู่
ผู้คนที่เป็นผู้ฟังดนตรีที่เธอบรรเลง จงรักษาเกียรติและความสง่างามของการเป็น
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่มีพระเกียรติและพระนามขององค์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ติดตัวเธอ
ไปตลอดชีวติ จงมีโลกทัศน์ทเี่ ปิดกว้าง รับรูแ้ ละเข้าใจในความเป็นจริงของสังคม และ
เหนือสิ่งอื่นใดจงมีความถ่อมตน เพื่อที่ศักดิ์ศรีของความเป็นนักดนตรีของเธอนั้น จะ
คงอยู่ได้ด้วยการที่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้ถึงความงามของดนตรีอย่างที่เป็นตัวของเธอ
และรักดนตรีอย่างที่เธอรัก

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
คณบดีส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
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บทที่ 1

รู้จักสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 จากพระปณิธานสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
 คุณค่าองค์กร
 ตราสัญลักษณ์และสีประจ�ำสถาบัน
 คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
 ความร่วมมือทางวิชาการ
 ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
 คณาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
 บุคลากรประจ�ำส�ำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 อาคารสถานที่
 ที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

13

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระประสูติกาล
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประสูติ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นพระธิดาองค์แรก
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงพระยศเป็น
พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวฒ
ั นา และในปี พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อานันทมหิดล ทรงเฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา เมื่อทรง
เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์
ขึน้ เป็นสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากการ
ที่พระองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
ประกอบกับเป็นวาระมงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ครบ 6 รอบนักษัตร

ด้านการศึกษา
พ.ศ. 2469 - 2471 ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่อนุบาลพาร์คสกูล (Park School) ในช่วง
ทีต่ ามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึง่ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์
และรักษาพระองค์ที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2471 - 2476 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชินี
พ.ศ. 2476 - 2485 ทรงเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียนมัธยมสตรีแห่งเมือง
โลซานน์ (École Supérieure de Jeunes Filles de la Ville de
Lausanne) และโรงเรียนนานาชาติประจ�ำเมืองเจนีวา (International
School of Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พ.ศ. 2485 - 2492 ทรงส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(Université de Lausanne) สาขาวิทยาศาสตร์และเคมีควบคู่กับวิชา
การศึกษา วรรณคดี ปรัชญาภาษา และจิตวิทยา
15

พระกรณียกิจด้านอักษรศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมี
ความสามารถยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ครั้นเสด็จนิวัติ
ประเทศไทยได้ทรงรับค�ำกราบบังคมทูลเชิญจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อให้บรรยาย
และเป็นอาจารย์ประจ�ำสถาบันต่างๆต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี พ.ศ. 2493 - 2501
ทรงเป็นพระอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา พ.ศ. 2512 ทรงรับเป็น
อาจารย์ประจ�ำที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงสอนและทรงงานด้านการ
บริหารในต�ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2516 ทรงจัดท�ำหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสส�ำเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ
พระราชทานต�ำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หลังจากทีท่ รงเป็นอาจารย์ประจ�ำ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถึง 8 ปี จากนั้นทรงขอเป็นอาจารย์พิเศษอย่างเดียวเนื่องด้วยต้องติดตาม พระราชภารกิจใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อีกทั้งยังทรงมี
พระหฤทัยในความเป็นครูที่เปี่ยมล้น ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตปัตตานี ด้วยประสบการณ์และพระปรีชาชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลา
ยาวนาน ทรงได้รบั การถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรัง่ เศสทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์ชนั้ สูงสุด
ด้านศิลปะและอักษรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2522 และอิสริยาภรณ์ลาเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองด์
ออฟฟิสซิเยร์ (La Légion d'Honneur Grand Officier) ในปี พ.ศ. 2550 ทรงสนพระทัย
การศึกษาของเยาวชนโดยทรงอุปถัมภ์โครงการ "โอลิมปิกวิชาการ " เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
วิทยาศาสตร์ในประเทศให้ไปสู่ระดับนานาชาติ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านวิชาการต่างๆ
ดั ง ที่ เ ห็ น ในพระนิ พ นธ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น วิ ธี ก ารทรงงาน ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปะ
และความเป็นระบบแบบแผนอย่างนักวิทยาศาสตร์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จ�ำนวน 26 เรือ่ งล้วนมีคณ
ุ ค่าทางวรรณศิลป์
เพราะเป็นพระนิพนธ์ทใี่ ช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างถูกแบบแผนสือ่ ความหมายได้
กระชับ อีกทั้งยังเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงและประกอบการศึกษาค้นคว้าวิชาการด้าน
ต่างๆ ได้อย่างดียงิ่ เช่นเวลาเป็นของมีคา่ แม่เล่าให้ฟงั จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ และมหามกุฏ
ราชสันตติวงศ์ ฯลฯ

พระกรณียกิจด้านดนตรี
เมือ่ พ.ศ. 2543 ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ให้เป็นกองทุนส�ำหรับ
นักดนตรีคลาสสิกมีชอื่ ว่า “กองทุนส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน” ต่อมากองทุนเปลีย่ นชือ่
เป็น “ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "เมือ่ พ.ศ. 2547 เพือ่ ขยายขอบเขตสนับสนุนให้กว้างขวางขึน้
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมดนตรีคลาสสิกให้แพร่หลายในประเทศไทย และส่งเสริมศิลปินที่มี
ความสามารถให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาความสามารถในระดับนานาชาติ เช่น การร่วมแข่งขัน
การแสดงดนตรี การเข้าค่ายอบรมระยะสั้น ตลอดจนไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจัง
ทรงให้การสนับสนุนวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ ด้วยพระอนุเคราะห์และ
ความสนพระทัยอย่างต่อเนือ่ ง ในดนตรีคลาสสิก จึงได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
ดังเห็นได้จากทีส่ ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จดั ตัง้ คณะศิลปกรรมศาสตร์และดุรยิ างคศาสตร์
เพื่อสร้างบุคลากรทางดนตรีเพิ่มมากขึ้น
จากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าระบบการเรียนการสอน
ในลักษณะของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Conservatory) จากหลายประเทศในยุโรป อเมริกา
และเอเชีย จึงจะสามารถผลิตนักดนตรีทมี่ ที กั ษะและความสามารถระดับสากลได้ เมือ่ มีการจัดตัง้
สถาบันดนตรีนขี้ นึ้ ได้พระราชทานชือ่ สถาบันดนตรีแห่งนีว้ า่ "สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา" โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ
จัดตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วัตถุปุ ระสงค์ของการจัดตัง้ สถาบันดนตรีฯ เพือ่ เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งพัฒนา
ให้เป็นสถาบันดนตรีต้นแบบในการพัฒนาอัจฉริยภาพของเยาวชนดนตรีไปสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ และสิ่งส�ำคัญคือเป็นเวทีและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน สถาบันดนตรี
คลาสสิกระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรง
ประชวรและต้องเสด็จประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 พระองค์ยังทรงติดตามข่าวคราวการแสดงของศิลปินและนักดนตรีที่ทรงรู้จัก และ
ในปีนั้นเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามล�ำดับ
และได้สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 02.55 น วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 รวมพระชันษา 85 ปี
อ้างอิง: ไขศรี ศรีอรุณ, ศ. เกียรติคุณ คุณหญิง (บรรณาธิการ) 2551. ประกาศชาติอารยะยํ้า, โลกล้วนสรรเสริญ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์กบั พระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม.
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ รุ่งศิลป์การพิมพ์จากัด พิมพ์รวีวัฒนวรางกูร 2551.
กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย: ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
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จากพระปณิธาน
สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมื อ ร่วมใจของ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดท�ำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีใน
รูปแบบของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Conservatory) เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญ
พระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรง
บ�ำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งสนองพระปณิธานที่จะพัฒนา
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทีย มกับนานาชาติ ครั้นเมื่อศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานัน้
กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนคริน ทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทาน
ชื่อสถาบันว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีชดุ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ให้
ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 การประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เห็นชอบโครงการจัดตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเป็นหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามทีส่ ำ� นักงบประมาณได้เสนอแนะเพือ่ ให้สามารถตัง้ งบประมาณแผ่นดินด�ำเนินการ
ในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
กระทรวงอุตสาหกรรมขอใช้พนื้ ที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุราบางยีข่ นั เดิม เชิงสะพานพระราม 8
ฝั่งธนบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ได้เสด็จ พระราชด�ำเนิน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอดพระเนตรสถานที่อาคาร
โรงล้างขวด (ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชด�ำริ (กปร.)
ได้บูรณะและใช้เป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชด�ำริและ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา) อาคารอ�ำนวยการโรงงานบางยีข่ นั (เดิม) และอาคารอนุรกั ษ์ซงึ่ อยูใ่ นความดูแล
ของกรมศิลปากร
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วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา และอนุมตั งิ บประมาณจ�ำนวน 22,535,750 บาท ส�ำหรับการด�ำเนินการเบือ้ งต้น
ของโครงการฯ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านออกแบบ
ก่อสร้างและสถาปัตยกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และแต่งตั้งคณะท�ำงานด้าน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชกระแสให้ขอใช้พื้นที่บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตอบอนุญาตให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อาคารราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ ปรับปรุงเป็นอาคาร
อ�ำนวยการ ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2552 เพื่อปรับปรุงเป็นเงิน 20 ล้านบาท และได้รับ
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 10 ล้านบาท
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาต
ให้สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาใช้พนื้ ทีว่ า่ ง 1,730 ตารางเมตร ในบริเวณโรงงานบางยีข่ นั (เดิม)
เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี
พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557 ในการก่อสร้างเป็นเงิน 127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก
A 49 จ�ำกัด ภายใต้คำ� แนะน�ำของศาสตราจารย์นธิ ิ สถาปิตานนท์ ซึง่ เป็นผูอ้ อกแบบ เริม่ ก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวเป็น อาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเปิดอาคารอ�ำนวยการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พร้อมกับอาคารของมูลนิธชิ ยั พัฒนา
และอาคารของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชด�ำริ (กปร.) และ
ทรงเจิมศิลาฤกษ์ อาคารเรียนของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา อาคารอ�ำนวยการนีม้ พี นื้ ทีใ่ ช้สอย
1,674 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นหอประชุม ชั้นที่สอง เป็นส�ำนักงานสถาบันฯ
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ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเปิดอาคารอ�ำนวยการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เมือ่ วันที่
9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับสั่งกับ
ดร. โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึง่ ไปร่วมรับเสด็จฯ ในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากร
บูรณะอาคารอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารอ�ำนวยการ แล้วมอบให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อใช้ประโยชน์
กรมศิลปากรได้สนองพระราชด�ำริโดยได้ตั้งงบประมาณ 36 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
และ ปี พ.ศ. 2556 เพือ่ บูรณะ คาดว่าการด�ำเนินงานจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 อาคารอ�ำนวย
การสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ใน เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2554 ส�ำนักงบประมาณได้จัดสรรงบกลางเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
เป็นจ�ำนวน 2,357,600 บาท การซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 พระครูศิริธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารเรียนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาโดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีได้น�ำพระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
อันมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ได้ย้ายที่ท�ำงานจากตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มาปฏิบัติงานที่อาคาร
อ�ำนวยการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่ 2010 อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
21

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันดนตรีชั้นน�ำระดับนานาชาติ
To be a Leading International Conservatory of Music

ปรัชญา
ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน
Music of Life, Music of Land
Musique de la Vie et de la Terre

ปณิธาน
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา จัดตัง้ ขึน้ โดยมีเจตนารมณ์ทจี่ ะเทิดพระเกียรติ และสืบสาน
พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับ
สากล รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน เป็นหลัก
ส�ำคัญ ในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย

พันธกิจ
1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้าง และพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านดนตรีและศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั สังคม
3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี
ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คุณค่าองค์กร
Passionate

รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์ และแสวงหา
ความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน

Grace

มีความสง่างาม และมีศักดิ์ศรีในตน

Visionary

มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล

Integrated

ประสานความแตกต่าง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย
สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับชั้น

Modesty

อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
ดนตรีเพื่อผู้อื่นได้

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เก่ง ดี มีคุณค่า
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ตราสัญลักษณ์และสีประจำ�สถาบัน
ลักษณะของตราสัญลักษณ์
เป็นรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ “สกว” ประกอบกับกุญแจซอล
อยู่ภายใน ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ “สกว” ประกอบ
กับสัญลักษณ์ทางด้านดนตรี คือ กุญแจซอลกุญแจประจ�ำ หลัก G อยูภ่ ายในรูปทรงลายใบเทศ
อันเป็นหนึง่ ในแม่ลายกระหนกของศิลปะไทย ด้านล่างเป็นตัวอักษรชือ่ ภาษาไทย สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

ขนาด
ไม่จ�ำกัดขนาด แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้

สี
ตัวอักษรย่อ “สกว” ประกอบกับสัญลักษณ์กุญแจซอลสีขาว อยู่ภายในรูปทรงลาย
ใบเทศสีฟ้า ที่หมายถึงสีประจ�ำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีชอื่ ภาษาไทย สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และภาษาอังกฤษ
PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เป็นสีทอง ที่หมายถึง ความรู้สึก
สูงค่า สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง คลาสสิก ความหมายตราสัญลักษณ์นี้สื่อความหมายโดย
รวมถึง สถาบันดนตรีอันเกิดจากพระด�ำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านดนตรีคลาสสิกใน
ประเทศไทย สีประจ�ำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คือ สีฟ้าเทอควอยซ์ (Turquoise Blue)
ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะกรรมการสภา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร. ชาคร วิภูษณวนิช
อุปนายกสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ด�ำริห์ บรรณวิทยกิจ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วราภรณ์ สีหนาท
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์
พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ,
คณบดีส�ำนักวิชา
กรรมการสภาสถาบัน
ดุรยิ างคศาสตร์,
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย์อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง
ผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ,
กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวกชพร บุญสม
ประธานสภาพนักงาน,
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน,
กรรมการ และเลขานุการ ผูช้ ่วยเลขานุการสภาสถาบัน
สภาสถาบัน
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา,
รองประธานกรรมการ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา,
กรรมการและเลขานุการ

ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน,
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน
นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ความร่วมมือทางวิชาการ
วิ สั ย ทั ศ น ์ ข อ ง ส ถ า บั น ด น ต รี
กั ล ยาณิ วั ฒ นาที่ พ ร้ อ มจะเป็ น ผู ้ น� ำ สถาบั น
ดนตรีในระดับนานาชาติ สถาบันมุง่ เน้นสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้   
และแบ่ ง ปั น ความรู ้ ท างวิ ช าการและองค์
ความรู้ในด้านดนตรีหลากหลายมิติ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คณาจารย์ รวมถึงเป็นแนวทางให้กบั นักศึกษา
ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต  
ปัจจุบันสถาบันได้ลงนามความร่วมมือกับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น� ำ  ทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศ อาทิ CEFEDEM Rhône-Alpes,
Lyon, สาธารณรัฐฝรัง่ เศส / Musikhochschule
Lübeck, สหพันธรัฐเยอรมนี / มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร / มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ /
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง / Seoul National University,
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ / Yong Siew Toh
Conservatory of Music, National
University, สาธารณรัฐสิงคโปร์ ฯลฯ
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สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ส�ำนักวิชาแรก คือ ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ เพื่อสร้างความแข็งแรง
และพัฒนาศักยภาพให้กบั นักศึกษาดนตรีของสถาบันในด้านการเรียน
การสอนในรายวิ ช าต่ า งๆ ทางด้ า นดนตรี ที่ เ ข้ ม ข้ น ทั้ ง วิ ช าทั ก ษะ
และวิชาดนตรีแบบบูรณาการ นอกจากนี้ส�ำนักวิชายังให้ความส�ำคัญ
กับการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม พร้อมทั้งสนับสนุน
ในการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส� ำ นั ก วิ ช าดุ ริ ย างคศาสตร์ เ ปิ ด
สอนในหลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต ชื่ อ ปริ ญ ญาภาษาไทย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor
of Music, B.M. (Music) โดยมี อ าจารย์ ดร. อโณทั ย นิ ติ พ น
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะ
การดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา
ดนตรีทงั้ ในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์งานทาง
ดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ด นตรี ใ นการ
สร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คณาจารย์ประจำ�

สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
คณบดีส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง
ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์ Dr. Jean-David Stephane Caillouet
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์ Dr. Elissa Miller-Kay
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

อาจารย์ Hayne Kim
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
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บุคลากรประจำ�สำ�นักงาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน

นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชพร บุญสม
นักบริหารงานบุคคล

นายนพดล บุญเดช
นักวิชาการประกันคุณภาพ

นายสมประสงค์ ยุนกระโทก
นักวิชาการประกันคุณภาพ

นางสาวกนกวรรณ วิไลมาตย์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอุบลวรรณ พุ่มช้าง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุธีร์พร เลิศล�้ำ
นิติกร

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมสิริ สกุลน้อย
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี
นักบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนิภาภรณ์ งาดเกาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเกตุมณี อินอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์ระพี รักตประจิต
นักวิจัย

นางสาวศิริวรรณ คุ้มโห้
นักประชาสัมพันธ์

นางธิติมา สุขแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณุสมล จงประกิจพงศ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์
นักวิชาการศึกษา

นายกฤณ พงษ์นิทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นายชัยภัทร ไตรพิพิธสิริวัฒน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญชลี สากระแสร์
บรรณารักษ์

นายธเนศ รัศมี
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายพงศธร ศรีวิเศษ
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายธัชวงศ์ ศรีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

นายพลัฏฐ์ ปวราธิสันต์
นักเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

นางเบญจวรรณ ชุ่มคุมสิน
พนักงานปฏิบัติการทั่วไป

นายเอกชัย คงคืน
เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา
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อาคารสถานที่
อาคารอำ�นวยการ
Administration Building
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ ป รั บ ปรุ ง อาคารราชพั ส ดุ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอาคาร
อ�ำนวยการ ประกอบไปด้ ว ยห้ อ งอธิ ก ารบดี ห้ อ งรองอธิ ก ารบดี
ห้องผูช้ ว่ ยอธิการบดีสำ� นักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ห้องประชุม
ห้องบรรยายขนาดกลาง และห้องสังคีตวัฒนา จากอาคารราชพัสดุเก่า
ได้ถกู ปรับปรุงและเสริมความเป็นปัจจุบนั เข้าไป ท�ำให้กลายเป็นอาคาร
ที่ยังคงความสวยงามจากอดีตแต่มีความทันสมัยผสมผสานเข้ามา
ท�ำให้เป็นอาคารทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นและสวยงาม อาคารอ�ำนวยการ
เป็นอาคารที่นักศึกษาสามารถติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่อการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และขอเอกสารต่างๆ ได้ที่ ส�ำนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาชั้น 2
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ห้องสังคีตวัฒนา
Sangita Vadhana Hall
ห้องสังคีตวัฒนา (Sangita Vadhana
Hall) ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารอ�ำนวยการ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ครั้นเป็น
ที่ปรึกษา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
เมื่อปีพุทธศักราช 2556 เป็นผู้ตั้งชื่อห้อง
สังคีตวัฒนาเป็นห้องส�ำหรับการแสดงดนตรี
มี ที่ นั่ ง ประมาณ 250 ที่ นั่ ง ที่ ส ามารถจั ด
การแสดงได้ทั้งการแสดงเดี่ยวจนถึงขนาด
วงออร์เคสตราขนาดใหญ่ ห้องสังคีตวัฒนา
เป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์
ต่ า งๆ ทางด้ า นดนตรี ใ ห้ กั บ ผู ้ ฟ ั ง ที่ มี ค วาม
สนใจ และยั ง เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
ในการสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ท างดนตรี
ด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อม
และแสดงของวงดุ ริ ย างค์ เ ยาวชนสถาบั น
ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา (PYO) รวมทั้ ง ใช้
ในการประชุ ม และจั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ ของ
สถาบันฯ ด้วย
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อาคารคีตราชนครินทร์
Gita Rajanagarindra Building
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรในการบูรณะ
ปรับปรุงอาคารอ�ำนวยการโรงสุราบางยี่ขันเพื่อใช้เป็นอาคารส�ำหรับการจัดประชุมทางด้าน
วิชาการต่างๆ รวมถึงเป็นที่ตั้งของนิทรรศการบริเวณชั้น 1 โดยนิทรรศการจะมีทั้งหมด 4 ส่วน
3 ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ดังนี้
1. นิทรรศการเพื่อร�ำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ประกอบด้วย พระประวัติและพระกรณียกิจต่างๆ รวมถึง
พระวิสัยทัศน์และพระปณิธาน ที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกประเทศไทย
ให้เทียบเท่าสู่ระดับสากล
2. นิทรรศการเกีย่ วกับประวัตกิ ารก่อตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้น
3. นิทรรศการเกี่ยวกับบางยี่ขัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยจะ
กล่าวถึงประวัติของบริเวณชุมชนบางยี่ขันในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. นิทรรศการหมุนเวียนส�ำหรับการแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์ หรือนักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษา หรือจากองค์กรอื่นๆ
อาคารนี้ได้มีการอนุรักษ์โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายนอกเอาไว้ให้สวยงามอย่าง
เช่นในอดีต หน้าอาคารประดิษฐานพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพือ่ ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปสามารถมาถวาย
ความเคารพได้ อาคารอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
บริเวณพืน้ ทีต่ า่ งๆ ภายในอาคาร รวมถึงห้องสมุดและร้านกาแฟ สามารถประยุกต์เป็นพืน้ ทีก่ าร
แสดง เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถท�ำการทดลองการแสดงในรูปแบบลักษณะต่างๆ ได้อกี ด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชือ่ "คีตราชนครินทร์"
แก่อาคารนี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ในปีพุทธศักราช 2559 อาคารคีตราชนครินทร์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลป
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ โดยสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอ่านรายระเอียด เพิ่มเติมได้ที่ URL https://
www.iurban.in.th/inspiration/basic-of-the-past-asa59/
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อาคารกัลยาณินคีตการ
Galyaningitakara Building
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พระปณิ ธ านและวิ สั ย ทั ศ น์ ของสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการให้การศึกษาดนตรีแก่เยาวชน
ไทยที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไป
สู่ความเป็นนักดนตรีชั้นน�ำระดับชาติและนานาชาติในอนาคต อาคารเรียนจึงได้ถูกออกแบบ
ให้ มี ก ารใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การเรี ย นการสอนทางด้ า นดนตรี ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการออกแบบให้มลี กั ษณะแผ่ไปทางยาว เปิดมุมมองส่วนใหญ่ให้ได้รบั ทัศนียภาพทีส่ วยงาม
ของล�ำคลองสาธารณะด้านข้าง และเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารโดยประสาน
การใช้งานของส่วนต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน การสร้างเอกลักษณ์ของอาคารให้มีลักษณะ
เฉพาะทีน่ า่ สนใจด้วยการน�ำรูปทรงเครือ่ งดนตรีมาประยุกต์ใช้กบั ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร
โดยค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบอาคารเรียนต่อสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดอาคาร
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อาคารเรียนมีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบไปด้วย
ชั้นที่ 1 ส�ำนักงานส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์/ ห้องพักอาจารย์
และห้องสมุดคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ชั้นที่ 2 TEACHING STUDIO จ�ำนวน 9 ห้อง แบ่งเป็นห้องขนาดเล็ก จ�ำนวน 7 ห้อง
ห้องขนาดกลาง จ�ำนวน 1 ห้อง และห้องขนาดใหญ่ จ�ำนวน 1 ห้อง
ห้องซ้อมรวม จ�ำนวน 2 ห้อง ห้องฝาก/ ซ้อม จ�ำนวน 1 ห้อง
ห้อง LOCKER จ�ำนวน 1 ห้อง
ชั้นที่ 3 ห้อง COMPUTER LAB ห้องเรียน/ ซ้อม
ห้อง RECORDING STUDIO พร้อมห้องตัดต่อ
ชั้นที่ 4 ห้องฝึกซ้อมเดี่ยว จ�ำนวน 40 ห้อง และห้องสันทนาการส�ำหรับนักศึกษา
ชั้นที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 ห้อง โดยห้อง C500 ใช้เป็นสถานที่รับรอง และ C501 เป็น
ห้องอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนและจัดแสดงดนตรี
ในรูปแบบ แสดงเดี่ยว รีไซทอล จนถึงดนตรีเชมเบอร์ขนาดใหญ่ได้
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ห้องสมุด
Music Library
ห้องสมุดสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ตัง้ อยู่ ณ ชัน้ 1 อาคากัลยาณินคีตการ โดยได้ขอ
อนุญาต ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ หญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้ใช้ชอื่ ของท่าน เป็นชือ่ ของห้องสมุดสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ว่า “ห้องสมุดคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ” ทางสถาบันดนตรีฯ เล็งเห็นถึงบทบาท
ส�ำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าดนตรีคลาสสิก และเชือ่ มโยงบริบททางสังคมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กัน ตลอดจนเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน
และผูส้ นใจทัว่ ไป โดยมีการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดนตรีคลาสสิก ได้แก่ หนังสือ
พระราชประวัตสิ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับดนตรีคลาสสิก หนังสือ โน้ตเพลง วารสาร หนังสือพิมพ์ สือ่ โสตทัศนวัสดุดา้ น
ดนตรีคลาสสิก มากกว่า 5,000 รายการ
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ทที่ นั สมัย ได้แก่ ฐานข้อมูล
Naxos,  Digital Concert Hall โดย Berliner Philharmoniker เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการแสดง
ดนตรีคลาสสิกทีม่ มี าตรฐานระดับโลก รวบรวมไฟล์บนั ทึกเสียง ดนตรี จัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปของห้องสมุดเสมือน สามารถค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลดนตรีคลาสสิกมากกว่า
1,327,300 แทร็ค นอกจากนีย้ งั มีฐานข้อมูลเพือ่ การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครอบคลุมสหสาขาวิชา
ได้แก่  JSTOR และฐานข้อมูล Open Resources ต่างๆ ได้แก่ RILM : Retrospective Abstracts
of Music Literature, RIPM : Retrospective Index to Music Periodicals, Classical Music
โดย Alexander Street Press, OML : Open Music Library และ Archive.org เป็นต้น
ปัจจุบันห้องสมุดคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เปิดให้บริการต้องแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
โดยภายในมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่ บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์
เพื่อการค้นคว้า, ห้องสื่อมัลติมีเดีย, บริการพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร และบริการเครื่อง
สแกนเนอร์ที่มีคุณภาพสูง
นักศึกษาสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องสมุดและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่
คุณอัญชลี สากระแสร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้น 1 อาคาร
กัลยาณินคีตการ โทรศัพท์ 02 447 8597 (3110)
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ถนนอรุณอมร�น


พาตา
ป�นเกลา
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าพระ

6
น� ทร 3
ุ อมร
ณ
ซ. อร

เจ
แมน้ำ

วงศ
ถนนจรัญสนิท

ที่ตั้งและแผนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ถนนสมเด็จพระป�นเกลา
เซ็นทรัล
ป�นเกลา

ที่ตั้ง
2010 อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
			
    ต�ำแหน่งที่ตั้งสามารถค้นหา ผ่าน Google Map โดยใช้ Key word
		
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เส้นทางการเดินทางสู่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 การเดินทางโดยรถประจ�ำทาง  รถประจ�ำทางทีผ่ า่ นสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้แก่
รถประจ�ำทางหมายเลข 57 และ 81
 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ข้ามสะพานพระรามแปดมายังฝั่งธนบุรีให้ลงช่อง
อรุณอมรินทร์ กลับรถก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ และกลับรถอีกครั้งหนึ่งใต้สะพาน
พระรามแปด ให้รถอยู่ซ้ายสุดของช่องทาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอรุณอมรินทร์ 36
ไปตามเส้นทางเดินรถ สามารถน�ำรถยนต์เข้าประตูทางเข้าของส�ำนักงาน กปร. หรือ
ของสถาบันอาหาร
 การเดินทางโดยเรือ ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือวัดคฤหบดี และใช้บริการรถ
แท็กซี่ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามความสะดวก
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บทที่ 2

ด้านการศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา






หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ค�ำอธิบายรายวิชา
แผนการศึกษา
ขั้นตอนและการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
และวัดผลการศึกษา
 แบบค�ำร้องต่างๆ
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

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

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
ภาษาที่ใช้
การรับเข้าศึกษา
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:
:
:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อนุมัติหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 และครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556
จากหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ�เร็จการศึกษา

1. นักดนตรี (Musician)
2. นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
3. อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
4. ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Entrepreneur)
5. ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music Related – Artist) ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวนไม่น้อยกว่า	
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า		
กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ
กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวนไม่น้อยกว่า		

30
6
6
12
6
96
64
26
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

100 101
		

ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์
(Philosophy and Aesthetics)
2 (2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทางปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรั ช ญากั บ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาของแนวคิ ด และความหมายของ
สุนทรียศาสตร์ ความหมาย และคุณค่าของความงามที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยต่างๆ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นแนวคิ ด ตะวั น ตกและตะวั น ออก เหตุ แ ละผล
ในการสร้างสรรค์งานทางศิลปวัฒนธรรม

100 102
		

มนุษย์กับดนตรี
(Man and Music)
2 (2-0-4)
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ของดนตรีกับพัฒนาการของมนุษย์ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ศิลปะการแสดงอิทธิพลของดนตรีตอ่ ค่านิยมและ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์

100 103
		

มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
2 (2-0-4)
ศึกษาแนวคิดในหัวข้อของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลกับสิ่งแวดล้อม
แนวคิดเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิต พฤติกรรม เหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ค่านิยม และทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม
กับการสะท้อนประสบการณ์ของมนุษย์ผ่านการสร้างสรรค์

100 104
		

ดนตรีคลาสสิกในบริบทสังคมโลก
(Classical Music in a Global Context)
2 (2-0-4)
ศึกษาบทบาทหน้าที่และพัฒนาการของดนตรีคลาสสิกในโลก บทบาทของ
ผู้ประพันธ์ ผู้แสดง ผู้ชม นักวิจารณ์ ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ กระแสความเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมดนตรีที่มีผลต่อดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุคสมัย
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100 105
		

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอาเซียนผ่านดนตรี
(ASEAN Cultural Landscape through Music)
2 (2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศต่างๆในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ประวั ติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง พลวัตการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว การบูรณาการทางสังคม
และวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านมุมมองของดนตรี

100 106
		

ปรัมปราคติและพิธีกรรมอาเซียน
(Myth and Ritual of ASEAN)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ปรั ม ปราคติ แ ละพิ ธี ก รรมของอาเซี ย น
ปรากฏการณ์ และการรับรู้ ทัศนคติ บริบททางสังคม โครงสร้างและความสัมพันธ์ ผลของ
นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมของอาเซียนที่มีต่อความเปลี่ยนแปลง และ
การสร้างความยั่งยืน

100 107
		

วิถีชีวิตอาเซียน
(ASEAN Way of Life)
2 (2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและปรากฏการณ์ต่างในวิถีชีวิตของผู้คนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมอันเกิด
จากสภาวะแวดล้อม พลวัตของความเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
และผลอันเกิดจาก นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียน

100 108
		

อัตลักษณ์ดนตรีอาเซียน
(ASEAN Musical Identities)
2 (2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทสี่ ำ� คัญของดนตรีในประเทศกลุม่ อาเซียน บทเพลง
เครื่องดนตรี บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีและผู้บรรเลง ความสัมพันธ์ของดนตรีกับชุมชน
การบูรณา การข้ามวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรูท้ างด้านดนตรี ผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีต่อวัฒนธรรมดนตรี

100 109
		

มรดกโลกของอาเซียน
(ASEAN World Heritage)
2 (2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์และความส�ำคัญของมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ สภาวะปัจจุบนั และผลของนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืน
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

100 201
		

ดนตรีกับสังคมแห่งดุลยภาพ
(Music and Social Harmony)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องดนตรี ใ นการสร้ า งสั ง คมดุ ล ยภาพ ดนตรี กั บ
การสร้างความเข้าใจ สมานความขัดแย้ง และส่งเสริมความสามัคคีในสังคม โดยศึกษาแนวคิด
กระบวนวิธี ปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลอุปสรรค และพัฒนาการ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

100 202 ดนตรีกับสังคม
		
(Music and Society)
2 (2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกบั สังคม อิทธิพลของดนตรี ทีม่ ตี อ่
สังคมและอิทธิพลของสังคมที่มีต่อดนตรี ดนตรีในบริบทของสังคมที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่ท�ำให้
เกิดความแตกต่าง และของดนตรีที่มีต่อสังคมนั้นๆ
100 203
		

มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
2 (2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางสังคม องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการ
ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของสังคม การเปลีย่ นแปลง และวิวฒ
ั นาการ
ของสังคม อันเป็นผลจากการเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส�ำคัญอืน่ ๆ
100 204
		

ทักษะส�ำหรับศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills)
2 (2-0-4)
ศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เหมาะสมกับ
ความ เปลีย่ นแปลงทางสังคม จรรยาบรรณทีพ่ งึ ปรารถนาส�ำหรับนักดนตรีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ความรู้เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนการ
ด�ำเนินงาน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ ำ 
� การสือ่ สาร การจูงใจ และการจัดการระบบ
สารสนเทศ
100 205 จิตวิทยาการสื่อสาร
		
(Psychology of Communication)
2 (2-0-4)
		
ศึกษากระบวนการในการรับรู้ การสร้างแรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ ความทรงจ�ำ 
การสร้างสรรค์ และการสื่อความ โดยเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ทางสังคม ความสัมพันธ์กับ
กลุ่มคน และภูมิหลังทางวัฒนธรรม โครงสร้างและกระบวนวิธีการในการสื่อสารภายในและ
ระหว่างบุคคล ในกลุ่มย่อยและกับสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
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100 206
		

เศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic)
2 (2-0-4)
ศึกษาระบบเศรษฐกิจในอาเซียน โครงสร้าง วิวัฒนาการ ผลของนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอาเซียนทิศทางการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่ส่งผล

100 207 สังคมและการเมืองในอาเซียน
		
(Social Structure and Politic in ASEAN)
2 (2-0-4)
  
ศึกษาเปรียบเทียบสังคมและการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน ประวัติศาสตร์ยุคใหม่
ของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ กระบวนการทางสังคม ปัจจัย
ที่ส่งผลและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
100 208
		

การศึกษาในอาเซียน
(Educational System in ASEAN)
2 (2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวคิด ระบบ โครงสร้าง
การศึกษา บทบาทหน้าที่ ความคาดหวัง และทิศทางการพัฒนา รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

100 209
		

วีรบุรุษและวีรสตรีอาเซียน
(ASEAN Heroes and Heroines)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาจากบุ ค คลส� ำ คั ญ ปราชญ์ ผู ้ น� ำ ทางความคิ ด และผู ้ ส ร้ า ง
การเปลีย่ นแปลงในภูมภิ าคอาเซียน ศึกษาแนวคิด วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทักษะวิธกี าร กระบวนการ
ประกอบการสร้างการรับรู้และทัศนคติของผู้คน ผลของแนวคิดและการกระท�ำที่น�ำไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและภูมิภาค

กลุ่มวิชาภาษา	

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

100 301
		

การใช้ภาษาไทย
(Thai Usage)
3 (2-2-5)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง อ่าน เขียน พูด โดยเน้น
การจับใจความส�ำคัญ การถ่ายทอดความรู้ การเรียบเรียงความคิดและการเขียน ทักษะการอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการ เช่น บทความ รายงานหนังสือพิมพ์ และต�ำราเรียน การวางโครง
ร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การปรับปรุงและแก้ไขร่าง และการเขียนบทสรุปที่สัมพันธ์
สอดคล้องกัน
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100 302
		

การเรียนรู้ภาษาไทยแบบอ้างอิงเนื้อหาวิชา
(Content-based Thai Language Learning)
3 (2-2-5)
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรูภ้ าษาไทย
เข้ากับเนือ้ หาวิชาในสาขาต่างๆ การเรียนการสอนเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผสู้ อน
ในวิชาเอก และอาจารย์ภาษาไทยการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และมีความยืดหยุ่นสูง
ขึ้นอยู่กับความต้องการและ ความสนใจของผู้เรียน
100 303
		

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
3 (2-2-5)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และวิ วั ฒ นาการของวรรณกรรมไทย และเลื อ กศึ ก ษา
วรรณกรรมไทย ร่วมสมัยที่สะท้อนถึงสังคมไทยปัจจุบัน
100 304
		

ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาและพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและ
ทักษะการ เรียนรูภ้ าษาอังกฤษแบบพึง่ ตนเอง การสือ่ สารและการเรียนรูท้ งั้ ในและนอกชัน้ เรียน
กลยุทธ์การอ่าน การท�ำความเข้าใจเนือ้ เรือ่ งและการสรุปใจความส�ำคัญ การเขียนข้อความสัน้ ๆ
บทสนทนาสั้นๆ ในชีวิต ประจ�ำวัน การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อต่างๆ การฟัง การจับใจความ และกลยุทธ์การฟัง

100 305
		

ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
3 (2-2-5)
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ทักษะการคิด การใช้ภาษา
อังกฤษ ในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ การอ่านบทความเชิงวิชาการและสรุปสาระส�ำคัญ
ของเรือ่ ง การอ่านเชิงวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า่ น การเขียนความเรียง
โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง การบรรยาย น�ำเสนองาน ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเชิงวิชาการ
100 306
		

ภาษาฝรั่งเศส 1
(French 1)
3 (2-2-5)
ส�ำหรับนักศึกษาทีย่ งั ไม่เคยศึกษาภาษาฝรัง่ เศสมาก่อน เป็นการปูพนื้ โครงสร้าง
ที่ส�ำคัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั้ง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน
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100 307
		

ภาษาฝรั่งเศส 2
(French 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับ : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรูภ้ าษาฝรัง่ เศส หรือสอบภาษาฝรัง่ เศส
(French 1) ได้ไม่ตาํ่ กว่าระดับ C หรือได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ รรยายศึกษาไวยากรณ์ สามารถเข้าใจ
ชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนคติประจ�ำวันของชาวฝรั่งเศส และมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสในเบื้องต้น รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับสูงขึ้น
100 308
		

ภาษาเยอรมัน 1
(German 1)
3 (2-2-5)
ส�ำหรับนักศึกษาทีย่ งั ไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการปูพนื้ ฐานโครงสร้าง
ที่ส�ำคัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั้ง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน

100 309
		

ภาษาเยอรมัน 2
(German 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน หรือสอบภาษา
เยอรมัน (German 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์
การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงขึ้น สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนคติ
ประจ�ำวันของชาวเยอรมัน และมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมัน
ในเบื้องต้นรวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับสูงขึ้น
100 310
		

ภาษาอิตาเลียน 1
(Italian 1)
3 (2-2-5)
ส�ำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยศึกษาภาษาอิตาเลียนมาก่อน เป็นการปูพื้นฐาน
โครงสร้างทีส่ ำ� คัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทัง้ 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน

100 311
		

ภาษาอิตาเลียน 2
(Italian 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรูภ้ าษาอิตาเลียน หรือสอบภาษา
อิตาเลียน (Italian 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์
การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงขึ้น สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนคติ
ประจ�ำวันของชาวอิตาเลียน และมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลี
ในเบื้องต้น รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับสูงขึ้น
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100 312
		

ภาษาจีน 1
(Chinese 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของภาษาจีนทั้งทางด้านการออกเสียง และ
ทางด้านไวยากรณ์ เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที่เกิด
จากตัวอักษรจีนเหล่านั้น

100 313
		

ภาษาจีน 2
(Chinese 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาอื่น หรือสอบภาษาจีน
(Chinese 1) ได้ ไม่ตํ่ากว่าระดับ C ศึกษาต่อจาก ภาษาจีน 1 เรียนรู้รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่ม ขึ้นประมาณ 300 ตัว

100 314
		

ภาษาลาว 1
(Laotian 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พนื้ ฐานของภาษาลาว โดยมุง่ พัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน
ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาว
100 315
		

ภาษาลาว 2
(Laotian 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาลาว หรือสอบภาษาลาว
(Laotian 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์และความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาว รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น

100 316
		

ภาษามลายู 1
(Malay 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของมลายู โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซีย

100 317
		

ภาษามลายู 2
(Malay 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรูภ้ าษามลายู หรือสอบภาษามลายู 1  
(Malay 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์และความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศมาเลเซีย รวมทัง้ ฝึกฝนทักษะทัง้ 4 ด้านในระดับสูงขึน้
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100 318
		

ภาษาเขมร 1
(Cambodian 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาเขมร โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียน ฝึกฝน ความเข้าใจด้วยการฟังพัฒนาทักษะการพูด ตลอดจนการออกเสียงให้ถกู ต้อง
รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา
100 319
		

ภาษาเขมร 2
(Cambodian 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาเขมร หรือสอบภาษา
เขมร 1 (Cambodian 1) ได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับ C หรือได้รบั อนุมัตจิ ากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์
และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน
ในระดับสูงขึ้น
100 320
		

ภาษาอินโดนีเซีย 1
(Indonesian 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาอินโดนีเซีย โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูด ตลอดจนการออกเสียงให้
ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซีย
100 321
		

ภาษาอินโดนีเซีย 2
(Indonesian 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรูภ้ าษาอินโดนีเซีย หรือสอบภาษา
อินโดนีเซีย 1 (Indonesian 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษา
ไวยากรณ์ และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา รวมทั้งฝึกฝนทักษะ
ทั้ง 4 ด้านในระดับสูงขึ้น

100 322
		

ภาษาพม่า 1
(Burmese 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาพม่า โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียน ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูด ตลอดจนการออกเสียงให้ถกู ต้อง
รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า
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100 323
		

ภาษาพม่า 2
(Burmese 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาพม่า หรือสอบภาษา
พม่า 1 (Burmese 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์
และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน
ในระดับสูงขึ้น
100 324
		

ภาษาเวียดนาม 1
(Vietnamese 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาเวียดนาม โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียน  ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูด ตลอดจนการออกเสียงให้ถกู ต้อง
รวมทั้งศึกษา วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม
100 325
		

ภาษาเวียดนาม 2
(Vietnamese 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรูภ้ าษาเวียดนาม หรือสอบภาษา
เวียดนาม 1 (Vietnamese 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษา
ไวยากรณ์ และความรูท้ างด้านวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม รวมทัง้ ฝึกฝนทักษะ
ทั้ง 4 ด้านในระดับสูงขึ้น

100 326
		

ภาษาฟิลิปีโน 1
(Filipino 1)
3 (2-2-5)
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฟิลิปีโน โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียน  ฝึกฝนความเข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูด ตลอดจนการออกเสียงให้ถกู ต้อง
รวมทั้งศึกษา วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิปปินส์
100 327
		

ภาษาฟิลิปีโน 2
(Filipino 2)
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ก�ำหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาฟิลิปีโน หรือสอบภาษา
ฟิลิปีโน 1 (Filipino 1) ได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย ศึกษาไวยากรณ์
และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน
ในระดับสูงขึ้น
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

100 401
		

วิทยาศาสตร์บูรณาการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
(Integrated Sciences for Well-Being)
2 (2-0-4)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด และทิศทางการพัฒนา
ของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และสร้างเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ โดยศึกษาจากนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

100 402
		

ดนตรีกับนวัตกรรม
(Music and Innovation)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี เทคโนโลยี กั บ ดนตรี
นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ทางดนตรี การบันทึกเสียง บันทึกโน้ตเพลง การใช้เทคโนโลยี
ในการแสดง และช่วยในการฝึกซ้อม และการเรียนการสอนพื้นฐานฟิสิกส์เกี่ยวกับเสียง
คลื่นเสียง หลักการท�ำงานของเครื่องดนตรี และระบบการรับรู้เสียงของมนุษย์

100 403
		

การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
(Holistic Health Development)
2 (2-0-4)
ศึกษาและปฏิ บั ติการเสริ มสร้ างสุ ขภาพแบบองค์ ร วมเพื่ อ คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี
องค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
กลไกและการท�ำงานของร่างกายเบื้องต้น โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย
การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกก�ำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต  การฝึกสติ สมาธิ การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
100 404
		

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
(Technology and Innovation in the 21st Century) 2 (2-0-4)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในศตวรรษที่ 21 ทิ ศ ทาง
การพัฒนาแนวทางในการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ฐานปัญญา จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

100 405
		

วิธีวิทยาในการวิจัย
(Research Methodology)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการตั้ ง ค� ำ ถามและประเด็ น ในการค้ น คว้ า วิ จั ย วิ ธี วิ ท ยา
การค้นคว้าหาข้อมูล กระบวนการอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง การวางโครงสร้างในการน�ำเสนอ
อย่างเป็นระบบ เครื่องมือในการวัด สถิติ การประเมินผลและวิเคราะห์ผล
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100 406
		

วิชาชีพดนตรีกับความเจ็บป่วย การป้องกัน และการบ�ำบัดรักษา
(Musician Illnesses, Prevention and Treatment)
2 (2-0-4)
ศึกษากรณีศึกษาสภาวะความเจ็บป่วยอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพดนตรี
ลักษณะเบื้องต้นของอาการ การบ�ำบัดเบื้องต้น การรักษา ผลที่มีต่อวิชาชีพ และสภาวะทาง
จิตใจ และการป้องกัน

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ

รวม 64 หน่วยกิต

101 101
		

ทักษะวิชาเอก 1
(Major Skill 1)
4 (0-2-10)
เรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 1 ศึกษาและพัฒนาทักษะเครื่องดนตรี
เอกกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล บทบาท หน้าที่ ของนักดนตรี ทั้งในฐานะของนักแสดง
ดนตรีเดี่ยว และนักแสดงดนตรีประกอบ การฝึกหัดบทเพลง และแบบฝึกหัดที่มีความส�ำคัญ
ต่อเครื่องดนตรีนั้นๆ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี แนวทางในการตีความ
บทเพลงและทักษะการแสดงต่อหน้าผู้ชม โดยเน้นบทเพลงในยุคบาโรก

101 102
		

ทักษะวิชาเอก 2
(Major Skill 2)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 101 เรียนร่วมกับวิชาปฏิบตั กิ ารทักษะดนตรี 2 วิชาต่อเนือ่ ง
จากทักษะวิชาเอก 1 โดยฝึกทักษะในระดับทีย่ ากขึน้ และเน้นบทเพลงในยุคบาโรก และคลาสสิก

101 103
		

ทักษะวิชาเอก 3
(Major Skill 3)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 102 เรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 3 วิชา
ต่อเนือ่ งจาก ทักษะวิชาเอก 2 โดยฝึกทักษะใน ระดับทีย่ ากขึน้ และเน้นบทเพลงในระดับทีย่ าก
ขึ้นจากยุคบาโรก และคลาสสิก

101 104
		

ทักษะวิชาเอก 4
(Major Skill 4)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 103 เรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 4 วิชา
ต่อเนื่องจาก ทักษะวิชาเอก 3 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น และเน้นบทเพลงในยุคบาโรก
คลาสสิกและโรแมนติก
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101 105
		

ทักษะวิชาเอก 5
(Major Skill 5)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 104 เป็นการเรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 5
วิชาต่อ เนื่องจากทักษะวิชาเอก 4 โดยฝึก ทักษะในระดับที่ยากขึ้น และเน้นบทเพลงในระดับ
ที่ยากขึ้นจาก ยุคบาโรกคลาสสิกและโรแมนติก

101 106
		

ทักษะวิชาเอก 6
(Major Skill 6)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 105 เป็นการเรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 6
วิชาต่อ เนื่องจากทักษะวิชาเอก 5 โดยฝึก ทักษะในระดับที่ยากขึ้น และเน้นบทเพลง ในยุคบา
โรก คลาสสิก โรแมนติกและบทเพลงร่วมสมัย

101 107
		

ทักษะวิชาเอก 7
(Major Skill 7)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 106 เป็นการเรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 7
วิชาต่อ เนื่องจากทักษะวิชาเอก 6 โดยฝึก ทักษะและบทเพลงในระดับที่ยากขึ้น ตามความ
สนใจของนักศึกษา
101 108
		

ทักษะวิชาเอก 8
(Major Skill 8)
4 (0-2-10)
วิชาบังคับก่อน : 101 107 เป็นการเรียนร่วมกับวิชาปฏิบัติการทักษะดนตรี 8
วิชาต่อ เนื่องจากทักษะวิชาเอก 7 โดยฝึก ทักษะในระดับที่ยากขึ้น และครอบคลุมบทเพลงใน
หลากหลาย ยุคสมัย
101 201
		

การบรรเลงรวมวง 1
(Chamber Music 1)
2 (0-2-4)
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการบรรเลงบทประพันธ์ดนตรีประเภทรวมกลุ่ม
การฝึกหัด  บทเรียน ต�ำรา และบทเพลงระดับเบื้องต้นส�ำหรับการเล่นเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดย
เน้นบทเพลงในยุค บาโรก ความส�ำคัญของบทบาทและหน้าทีข่ องนักดนตรี ทัง้ ในฐานะนักแสดง
เดี่ยว และสมาชิก ในวงดนตรี

101 202
		

การบรรเลงรวมวง 2
(Chamber Music 2)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 201 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 1 โดยที่ต�ำรา
และระดับ บทเพลงมีความยากขึ้น และเน้นบทเพลงจากยุคบาโรกและคลาสสิก
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101 203
		

การบรรเลงรวมวง 3
(Chamber Music 3)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 202 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 2 โดยที่ต�ำรา
และระดับ บทเพลงมีความยากขึ้น และเน้นบทเพลงจากยุคบาโรกและคลาสสิก

101 204
		

การบรรเลงรวมวง 4
(Chamber Music 4)		
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 203 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 3 โดยที่ต�ำรา
และระดับ บทเพลงมีความยากขึ้น และเน้นบทเพลงจากยุคบาโรก คลาสสิก และโรแมนติก

101 205
		

การบรรเลงรวมวง 5
(Chamber Music 5)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 204 วิชาต่อเนื่องจาก การบรรเลงรวมวง 4 โดยที่ต�ำรา
และระดับ บทเพลงมีความยากขึ้น และเน้นบทเพลงจากยุคบาโรก คลาสสิก และโรแมนติก

101 206
		

การบรรเลงรวมวง 6
(Chamber Music 6)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 205 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 5 โดยที่ต�ำรา
และระดับ บทเพลงมีความยากขึ้น และเน้นบทเพลงจากยุคบาโรก คลาสสิก โรแมนติก และ
ร่วมสมัย

101 207
		

การบรรเลงรวมวง 7
(Chamber Music 7)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 206 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 6 โดยที่ต�ำรา
และระดับ เพลงมีความยากขึ้น บทเพลงและ การจับกลุ่มเครื่องดนตรีมีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยเลือก บทเพลงตามความสนใจของนักศึกษา

101 208
		

การบรรเลงรวมวง 8
(Chamber Music 8)
2 (0-2-4)
วิชาบังคับก่อน : 101 207 วิชาต่อเนื่องจากการบรรเลงรวมวง 7 โดยที่ต�ำรา
และระดับ เพลงมีความยากขึ้น บทเพลงและ การจับกลุ่มเครื่องดนตรีมีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยบทเพลง มาจากหลากยุคสมัย

101 301 ทักษะผู้แสดงดนตรี 1
		
(Performing Musicianship 1)
2 (1-2-3)
  
ฝึกพื้นฐานความเป็นนักดนตรีทางด้านทฤษฎี และโสตทักษะผ่านการปฏิบัติ
การอ่านโน้ต การฟัง การร้อง และการบรรเลงโดยปฏิภาณเบื้องต้น
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101 302
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 2
(Performing Musicianship 2)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 1 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 303
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 3
(Performing Musicianship 3)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 2 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 304
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 4
(Performing Musicianship 4)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 3 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 305
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 5
(Performing Musicianship 5)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 4 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 306
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 6
(Performing Musicianship 6)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 5 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 307
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 7
(Performing Musicianship 7)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 6 โดยที่ต�ำรา บทเพลง และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น

101 308
		

ทักษะผู้แสดงดนตรี 8
(Performing Musicianship 8)
2 (1-2-3)
วิชาต่อเนื่องจาก ทักษะผู้แสดงดนตรี 7 โดยที่ต�ำรา บทเพลง  และแบบฝึกหัด
ที่มีความยาก และหลากหลายขึ้น
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101 401 ปฏิบัติการทักษะดนตรี 1
		
(Practice Lab 1)
0 (2-0-4)
		ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
101 402 ปฏิบัติการทักษะดนตรี 2
		
(Practice Lab 2)
0 (2-0-4)
		ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
101 403 ปฏิบัติการทักษะดนตรี 3
		
(Practice Lab 3)
0 (2-0-4)
		ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
101 404 ปฏิบัติการทักษะดนตรี 4
		
(Practice Lab 4)
0 (2-0-4)
		ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
101 405 ปฏิบัติการทักษะดนตรี 5
		
(Practice Lab 5)
0 (2-0-4)
		ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
101 406
		

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 6
(Practice Lab 6)
0 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่

101 407
		

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 7
(Practice Lab 7)
0 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่

101 408
		

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 8
(Practice Lab 8)
0 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการฝึกทักษะดนตรีเพิม่ เติม การฝึกซ้อมเดีย่ วหรือบรรเลงร่วมกับผูอ้ นื่
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101 501
		

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 1
(Recital Project 1)
2 (0-6-0)
ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาเอก
โดยรวมถึงการศึกษาทางด้านประวัตศิ าสตร์ การวิเคราะห์บทเพลง และการจัดล�ำดับการแสดง
และการน�ำเสนอต่อหน้าสาธารณชน ภายใต้การดูแลและให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์
101 502
		

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 2
(Recital Project 2)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 501 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 1 โดยมีระยะเวลา
การแสดง 50 นาที ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์

101 503
		

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 3
(Recital Project 3)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 502 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 2 โดยมีระยะเวลา
การแสดง 50 นาที ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์

101 504
		

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 4
(Recital Project 4)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 503 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 3 โดยมีระยะเวลา
การแสดง 50 นาที ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์

101 505
		

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 5
(Recital Project 5)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 504 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 4 โดยมีระยะเวลา
การแสดง 50 นาที ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์

101 506 โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 6
		
(Recital Project 6)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 505 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 5 โดยมีระยะเวลาการแสดง 50 นาที
ภายใต้การดูแลและให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์
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101 507
		

โครงการวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
(Creative Research Project)
2 (0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : 101 506 วิชาต่อเนื่องจาก Recital 6 การวิจัยทางดนตรี
เชิงสร้างสรรค์ ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ทางศิลปะ น�ำเสนอผ่านการแสดง โดยที่มี
ความเหมาะสมต่อหัวข้อวิจัย ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์
101 508
		

ปัจฉิมนิทัศน์
(Graduate Recital)
6 (2-4-12)
วิชาต่อเนื่องจาก Creative Research Project การแสดงเดี่ยวเชิงสร้างสรรค์
ต่อหน้าสาธารณชนในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก โดยมีระยะเวลาการแสดง
50 นาที ภายใต้การดูแล และให้ค�ำปรึกษาโดยคณาจารย์

101 601
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 1
(Music for Society 1)
1 (0-2-1)
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาวะ
และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่าง
จากดนตรีเพื่อประชาสังคม
101 602
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 2
(Music for Society 2)
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : 101 601 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่
หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
101 603
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 3
(Music for Society 3)
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : 101 602 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้องกับสภาวะ และความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่
หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 และครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้น
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101 604
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 4
(Music for Society 4)
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : 101 603 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่
หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 3 และมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้
กับผู้ชมมากขึ้น
101 605
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 5
(Music for Society 5)
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : 101 604 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่
หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 4 และมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้
กับผู้ชมมากขึ้น
101 606
		

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 6
(Music for Society 6)
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : 101 605 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชน โดยมี
ความสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจัดในพื้นที่
หรือกลุ่มชุมชนที่แตกต่างจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 5 และมีกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้
กับผู้ชมมากขึ้น
กลุ่มวิชาเลือก

จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

101 701
		

แนวปฏิบัติการแสดงดนตรี
(Performance Practices)
2 (1-2-3)
ศึกษาแนวทางในการบรรเลงบทเพลงทีอ่ ยูใ่ นยุคต่างๆ ประวัตศิ าสตร์ การปฏิบตั ิ
แนวคิด ข้อจ�ำกัดของเครื่องดนตรีและความนิยม และแนวทางเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
101 702
		

การตีความผ่านคีตปฏิภาณ
(Interpretation through Improvisation)
2 (1-2-3)
ศึกษา คิด วิเคราะห์ และตีความบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ผ่านการวิเคราะห์เสียง
ประสาน และพื้นฐานการฟังจากบทเพลงตัวอย่าง รวมถึงการสร้างสรรค์ท�ำนองใหม่จากเสียง
ประสานของบทเพลงตัวอย่าง
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101 703
		

การวิเคราะห์แนวเพลง
(Style Analysis)
2 (1-2-3)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเด่ น ของบทเพลงในยุ ค ต่ า งๆ โดยเปรี ย บเที ย บ
บทประพั น ธ์ ข องคี ต กวี ที่ ส� ำ คั ญ ในยุ ค สมั ย ต่ า งๆ พั ฒ นาการ และแนวคิ ด ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง
การสร้างรูปแบบทางดนตรีที่แตกต่างกัน
101 704
		

การศึกษาดนตรีร่วมสมัย
(Contemporary Music Studies)
2 (1-2-3)
ศึกษาบทประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 และ 21 แนวคิด เทคนิค วิธกี ารในการประพันธ์
การตีความเพื่อการบรรเลง และแนวทางในการปฏิบัติ
101 705
		

ทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติ 1
(Theory in Practices 1)
2 (2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่เป็นหลักส�ำคัญในการพัฒนางานประพันธ์
ดนตรี รวมถึงการเปรียบเทียบงานประพันธ์ในยุคต่างๆ

101 706
		

ทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติ 2
(Theory in Practices 2)
2 (2-0-4)
วิชาต่อเนื่องจาก Theory in Practices 1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เป็น
หลักส�ำคัญในการพัฒนางานประพันธ์ดนตรีในยุคต่างๆ การเปรียบเทียบวิเคราะห์รูปแบบ
และการจัดองค์ประกอบของเสียงจากบทกวีของคีตกวีที่ส�ำคัญ

101 707
		

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
(Form and Analysis)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ รู ป แบบต่ า งๆในการประพั น ธ์ ด นตรี โดยเปรี ย บเที ย บ
บทประพั น ธ์ ข องคี ต กวี ที่ ส� ำ คั ญ ในยุ ค สมั ย ต่ า งๆ พั ฒ นาการ และแนวคิ ด ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง
การสร้างรูปแบบทางดนตรีที่แตกต่างกัน
101 708
		

เครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงประสาน
(Instrumentation)
2 (2-0-4)
ศึกษาลักษณะเฉพาะและเสียงของเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท เพื่อน�ำมาใช้
ในการผสมเสียงของเครือ่ งดนตรี เพือ่ ให้ได้ลกั ษณะของเสียงทีเ่ หมาะสมกับการประพันธ์ดนตรี
ที่แตกต่างกัน
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101 709
		

การประพันธ์
(Composition)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารการประพั น ธ์ ด นตรี เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางดนตรี และแนวความคิดต่างๆ
เข้ากับงานประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย

101 710
		

การประพันธ์อิสระ
(Free Composition)
2 (2-0-4)
ศึกษาปฏิบัติการการประพันธ์ดนตรีและคีตปฏิภาณ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางดนตรี และแนวความคิด
ต่ า งๆเข้ า กั บ งานประพั น ธ์ ด นตรี ร ่ ว มสมั ย โดยไม่ ก� ำ หนดรู ป แบบ หรื อ เครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้
ในการประพันธ์

101 711
		

เทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการผลิตงานสร้างสรรค์ทางเสียง
(Recording Technology and Sound Production)
2 (1-2-3)
ศึกษาปฏิบตั กิ ารใช้หอ้ งบันทึกเสียง อุปกรณ์การอัดเสียงและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
กระบวนการ บันทึกเสียง การปรับแต่ง ผสมสัญญาณ ตัดต่อและผลิตข้อมูลเสียงขั้นสูง

101 712
		

การแสดงร่วมกับเทคโนโลยี
(Performing with Technology)
2 (1-2-3)
ศึกษาปฏิบัติการการแสดงดนตรีร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อภาพดิจิตอล
ซอฟแวร์ ระบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเสียงการแสดงคีตปฏิภาณและการประพันธ์ร่วมกับ
เทคโนโลยีต่างๆ

101 713
		

ดนตรีกับสื่อดิจิตอล
(Music and Digital Media)
2 (2-0-4)
ศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีกบั สือ่ ดิจติ อลสมัยใหม่ เทคโนโลยีทใ่ี ช้และทิศทาง
ของการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี อ่ ดนตรี แนวทางในการวิจยั สร้างและพัฒนาดนตรีรว่ มกับสือ่ ดิจติ อลอืน่ ๆ

101 714
		

ดนตรีโลก
(World Music)
2 (2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีจากกลุม่ วัฒนธรรมต่างๆของโลก ประวัตแิ ละพัฒนาการ
ทางดนตรี ความเจริญและความเสือ่ มของภาวะดนตรี ปรัชญา ความคิด กระบวนการถ่ายทอด
พิธกี รรม คุณค่าทางสังคม เครือ่ งดนตรี การประสมวงดนตรี ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรี
บุคคลส�ำคัญ ทฤษฎี ทางดนตรี บทเพลง เนื้อเพลง ท�ำนองเพลง จังหวะ ศัพท์สังคีต บทบาท
หน้าที่ และศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี
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101 715
		

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านดนตรีวิทยา
(Theory and Concepts in Musicology)
2 (2-0-4)
ศึกษาความหมาย ที่มา ขอบเขต แนวคิด และพัฒนาการของดนตรีวิทยา
กระบวนการวิจัยทางด้านดนตรีวิทยาประวัติศาสตร์ ทฤษฎีการวิเคราะห์ การวิจัยเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ วิวฒ
ั นาการ ของเครือ่ งดนตรี ประติมานวิทยา มานุษยดุรยิ างควิทยาการ ปฏิบตั ิ
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ การวิจารณ์ สังคมวิทยาการทางด้านดนตรีวิทยา และเพศสภาวะศึกษา

101 716
		

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านมานุษยดนตรีวิทยา
(Theory and Concepts in Ethnomusicology)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี กั บ มนุ ษ ย์ ใ นเชิ ง มานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา
พั ฒ นาการขององค์ ค วามรู ้ ด ้ า นต่ า งๆ ของวิ ช ามานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา และผลต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงในวงวิชาการดนตรีโลก กระบวนการวิจัยทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาแนวคิด
ทางมานุษยดุริยางควิทยา และผลงานของมานุษยดุริยางควิทยาที่โดดเด่น การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางมานุษยดุริยางควิทยาในการพัฒนางานดนตรีในอนาคต

101 717
		

กลวิธีการสอน 1
(Pedagogy1)
(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานการสอน กลวิธีการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี การสร้าง
ความเป็นครู พื้นฐาน การสร้างและเขียนหลักสูตรการฝึกสอน

101 718
		

กลวิธีการสอน 2
(Pedagogy2)
2 (2-0-4)
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในหัวข้อของกลวิธีการสอน จิตวิทยาการสอนดนตรี
การสร้าง เขียนหลักสูตรและการประเมิน การฝึกสอน ปัญหาของการสอน วิธีการแก้ปัญหา
และป้องกัน

101 719
		

หัวข้อปัจจุบันทางดนตรี 1
(Current Topics in Music 1)
2 (0-6-0)
การสั ม มนาหรื อ บรรยายหั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ ก� ำ หนดขึ้ น นอกเหนื อ จากรายวิ ช า
ในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
101 720
		

หัวข้อปัจจุบันทางดนตรี 2
(Current Topics in Music 2)
2 (0-6-0)
การสั ม มนาหรื อ บรรยายหั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ ก� ำ หนดขึ้ น นอกเหนื อ จากรายวิ ช า
ในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
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101 721
		

ทัศนมิติดนตรีนานาชาติ 1
(International Music Perspective 1)
2 (0-6-0)
ศึกษาหรือสัมมนาปรากฏการณ์ทางดนตรีในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่สนใจ
และมีผลต่อการพัฒนาโลกทัศน์ของผู้เรียนในระดับนานาชาติ
101 722
		

ทัศนมิติดนตรีนานาชาติ 2
(International Music Perspective 2)
2 (0-6-0)
ศึกษาหรือสัมมนาปรากฏการณ์ทางดนตรีในสังคมปัจจุบนั หัวข้อการศึกษาอิสระ
ซึ่งเป็นที่สนใจ และมีผลต่อการพัฒนาโลกทัศน์ของผู้เรียนในระดับนานาชาติ
101 723
		

การอ�ำนวยเพลง
(Conducting)
2 (1-2-3)
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการก�ำกับวงดนตรีเบื้องต้น รวมถึงการอ่าน และ
การตีความบทเพลง

101 901
		

พื้นฐานทฤษฎีดนตรี 1
(Basic Music Theory 1)
2 (2-0-4)
การบันทึกโน้ตสากล เครือ่ งหมายก�ำหนดจังหวะ เครือ่ งหมายก�ำหนดบันไดเสียง
ขั้นคู่ คอร์ด การเลื่อนบันไดเสียงและศัพท์ทางดนตรี

101 902
		

พื้นฐานทฤษฎีดนตรี 2
(Basic Music Theory 2)
2 (2-0-4)
การพลิกกลับของคอร์ด คอร์ดทบ การเคลื่อนที่ของคอร์ด การเขียนและ
การวิเคราะห์เสียงประสานสี่แนว และศัพท์ทางดนตรี

101 903
		

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
(Western Music History 1)
2 (2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์ของยุคดนตรีตั้งแต่สมัยยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 18
ผ่านสภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

101 904
		

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 2
(Western Music History 2)
2 (2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์ของยุคดนตรีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ถึงยุคสมัยดนตรี
ปัจจุบัน ผ่านสภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชา
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101101

ทักษะวิชาเอก 1

4 (0-2-10)

101201

การบรรเลงรวมวง 1

2 (0-2-4)

101301

ทักษะผู้แสดงดนตรี 1

2 (1-2-3)

101401

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 1

0 (2-0-4)

101501

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 1

2 (0-6-0)

101601

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 1

1 (0-2-1)

การศึกษาทั่วไป

8
รวมจ�ำนวน

19

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101102

ทักษะวิชาเอก 2

101202

การบรรเลงรวมวง 2

2 (0-2-4)

101302

ทักษะผู้แสดงดนตรี 2

2 (1-2-3)

101402

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 2

0 (2-0-4)

101502

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 2

2 (0-6-0)

101602

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 2

1 (0-2-1)

4 (0-2-10)

การศึกษาทั่วไป

7
รวมจ�ำนวน

18
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แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 103

ทักษะวิชาเอก 3

101 203

การบรรเลงรวมวง 3

2 (0-2-4)

101 303

ทักษะผู้แสดงดนตรี 3

2 (1-2-3)

101 403

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 3

0 (2-0-4)

101 503

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 3

2 (0-6-0)

101 603

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 3

1 (0-2-1)

4 (0-2-10)

การศึกษาทั่วไป

7
รวมจ�ำนวน

18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 104

ทักษะวิชาเอก 4

4 (0-2-10)

101 204

การบรรเลงรวมวง 4

2 (0-2-4)

101 304

ทักษะผู้แสดงดนตรี 4

2 (1-2-3)

101 404

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 4

0 (2-0-4)

101 504

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 4

2 (0-6-0)

101 604

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 4

1 (0-2-1)

การศึกษาทั่วไป

4

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

2

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2
รวมจ�ำนวน
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แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 105

ทักษะวิชาเอก 5

4 (0-2-10)

101 205

การบรรเลงรวมวง 5

2 (0-2-4)

101 305

ทักษะผู้แสดงดนตรี 5

2 (1-2-3)

101 405

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 5

0 (2-0-4)

101 505

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 5

2 (0-6-0)

101 605

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 5

1 (0-2-1)

การศึกษาทั่วไป

2

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

2
รวมจ�ำนวน

17

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 106

ทักษะวิชาเอก 6

4 (0-2-10)

101 206

การบรรเลงรวมวง 6

2 (0-2-4)

101 306

ทักษะผู้แสดงดนตรี 6

2 (1-2-3)

101 406

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 6

0 (2-0-4)

101 506

โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน 6

2 (0-6-0)

101 606

ดนตรีเพื่อประชาสังคม 6

1 (0-2-1)

การศึกษาทั่วไป

2

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

2
รวมจ�ำนวน

15
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แผนการสอนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 107

ทักษะวิชาเอก 7

101 207

การบรรเลงรวมวง 7

2 (0-2-4)

101 307

ทักษะผู้แสดงดนตรี 7

2 (1-2-3)

101 407

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 7

0 (0-0-4)

101 507

โครงการวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี

2 (0-6-0)

4 (0-1-11)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2
รวมจ�ำนวน

12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต

101 108

ทักษะวิชาเอก 8

4 (0-1-11)

101 208

การบรรเลงรวมวง 8

2 (0-2-4)

101 308

ทักษะผู้แสดงดนตรี 8

2 (1-2-3)

101 408

ปฏิบัติการทักษะดนตรี 8

0 (2-0-4)

101 508

ปัจฉิมนิทัศน์

6 (2-4-12)
รวมจ�ำนวน

74
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ขั้นตอนและการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียน/ เพิ่ม-ถอนรายวิชา
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน
		 ส�ำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
1. รับแผนการเรียนหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (รายวิชาทีจ่ ะต้องลงทะเบียน)
2. กรอกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในแบบลงทะเบียน (สกว.ทบ.001)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน
4. น�ำแบบลงทะเบียนมายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. น�ำแบบลงทะเบียนยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
		 ส�ำหรับนักศึกษาเก่า
1. ศึกษาคู่มือการศึกษาเพื่อจัดรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษา
2. ศึกษาคูม่ อื การลงทะเบียนเพือ่ จัดตารางเวลาเรียน และเวลาสอบของวิชาทีจ่ ะลงทะเบียน
3. กรอกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในแบบลงทะเบียน (สกว.ทบ.001)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน
5. น�ำแบบลงทะเบียนมายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6. น�ำแบบลงทะเบียนยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
2. ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา
1. กรอกรายวิชาที่ต้องการจะเพิ่มลงในแบบเพิ่มรายวิชา (สกว.ทบ.002)
2. อาจารย์ประจ�ำวิชาลงนามในแบบเพิ่มรายวิชาให้ตรงตามชื่อวิชาที่รับผิดชอบ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบเพิ่มรายวิชา
4. น�ำแบบเพิม่ รายวิชามายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. น�ำแบบเพิ่มรายวิชายื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
3. ขั้นตอนการถอนรายวิชา
1. กรอกรายวิชาที่ต้องการจะถอนลงในแบบถอนรายวิชา (สกว.ทบ.003)
2. อาจารย์ประจ�ำวิชาลงนามในแบบถอนรายวิชาให้ตรงตามชื่อวิชาที่รับผิดชอบ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบถอนรายวิชา
4. น�ำแบบถอนรายวิชามายื่นขอรับเงินคืนที่แผนกการเงินและบัญชี
5. น�ำแบบถอนรายวิชายื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
75

ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (สกว.ทบ.014)
2. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต แนบใบรายงานผลการศึกษา
และค�ำอธิบายรายวิชายื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงนามในแบบค�ำร้อง
3. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิตยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
			1.
2.
3.
4.
5.

กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอหนังสือรับรอง (สกว.ทบ.012)
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบค�ำร้อง
ยื่นค�ำร้องที่นักวิชาการศึกษาเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ยื่นค�ำร้องที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม
ยืน่ ค�ำร้องทีน่ ักวิชาการศึกษาอีกครัง้ เพือ่ เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
และลงนามในหนังสือรับรอง
6. นักวิชาการศึกษาแจ้งให้นักศึกษามารับหนังสือรับรอง
			หมายเหตุ เพิ่มระยะเวลาในการขอแบบรับรองและใบต่างๆ 7-14 วันท�ำการ

ขัน้ ตอนการขอสำ�เร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย

			1. กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา และขอรับเงินคืนค่าประกัน
ของเสียหาย (สกว.ทบ.10)
2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบค�ำร้อง
3. ยื่นค�ำร้องที่นักวิชาการศึกษา
4. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเงือ่ นไขการขอส�ำเร็จการศึกษา และขอรับเงินคืนค่า
ประกันของเสียหาย เสนอรายชือ่ ต่อคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชา เพือ่ เสนอ
สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอนุมัติ
5. ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
6. นักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
			หมายเหตุ เพิ่มระยะเวลาในการขอแบบรับรองและใบต่างๆ 7-14 วันท�ำการ

ขัน้ ตอนการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร

1. นักศึกษาตรวจสอบผลเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา
2. ดำ�เนินการตามขั้นตอนการขอสำ�เร็จการศึกษา
3. ยื่นคำ�ร้องที่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
ตามแบบคำ�ร้องขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
4. ส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชพระราชทานปริญญาบัตร
5. ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่สถาบันฯ กำ�หนด

76

สถานที่ติดต่อด้านงานทะเบียน
ส�ำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ
โทรศัพท์ 02 447 8597 (1101)
นายกฤณ พงษ์นิทรัพย์ นักวิชาการศึกษา (1115)

แบบคำ�ร้องต่างๆ

			สกว.ทบ.001		
			สกว.ทบ.002
			สกว.ทบ.003
		 สกว.ทบ.004
		 สกว.ทบ.005
			สกว.ทบ.006
			สกว.ทบ.007
			สกว.ทบ.008
		 สกว.ทบ.009
			สกว.ทบ.010
			สกว.ทบ.011
		 สกว.ทบ.012
			สกว.ทบ.013
		 สกว.ทบ.014
			สกว.ทบ.015		
		 สกว.ทบ.016
		 สกว.ทบ.017		
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แบบลงทะเบียน
แบบเพิ่มรายวิชา
แบบถอนรายวิชา
แบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ภายในสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
แบบค�ำร้องขอผ่อนผันช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน
แบบค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
แบบค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษา
แบบค�ำร้องขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา
แบบค�ำร้องทั่วไป
แบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
แบบค�ำร้องขอรับปริญญา
ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง
ค�ำร้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
แบบค�ำร้องเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แบบค�ำร้องขอลาหยุดเรียน
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่าหรือน้อยกว่าก�ำหนด
แบบฟอร์มการส่งคะแนนแก้ไข

ตัวอย่าง สกว.ทบ.001 ค�ำร้องลงทะเบียน
สกว.ทบ.001 แบบลงทะเบียน
(PGVIM.Reg.001 Course Registration Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ (ID)

วันที่ (Date)___________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

โทร (Phone)__________________

ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
เครื่องดนตรี (Instrument)____________________
ที่

รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

No.

Course ID

Course Title

จำนวนหน่วยกิต ตอนเรียน
Credit (s)

Section

หมำยเหตุ
Remarks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมจำนวนหน่วยกิต (Total credits)
รำยกำร
Order
ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนวิชำเรียน (Tuition-fee)

อัตรำค่ำธรรมเนียม
Fee

หมำยเหตุ
Remarks

ค่ำบำรุงสถำบัน (Institution service fee)
ค่ำบำรุงสำนักวิชำ (Academic service fee)
ค่ำบำรุงห้องสมุด (Library service fee)
ค่ำบำรุงกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Computer service fee)
ค่ำบำรุงกิจกรรมนักศึกษำ (Student Activity fee)
ค่ำลงทะเบียนช้ำกว่ำกำหนด (Late registration fee)
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
_________________________
ลายมือชื่อ นักศึกษา
(Student's signature)
…………../…………./…………..

_________________________
ลายมือชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
(Adviser's signature)
…………../…………./…………..

_________________________
ลายมือชื่อ คณบดี
(Dean's signature)
…………../…………./…………..

กำรเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
ชาระเงิน จานวน ………………......………….. บาท (..........................................................)
payment amount
Baht
หมายเหตุ Remark ............................................................................................................

_________________________
ลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่รับชาระเงิน
(Staff's Signature)
…………../…………./…………..
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.002 ค�ำร้องเพิ่มรายวิชา
สกว.ทบ.002 แบบเพิม่ รายวิชา
(PGVIM.Reg.002 Course Additional Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ(ID)

วันที่ (Date)________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________โทร (Phone)_______________________
ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
section
Lecturer's
order
course no.
course title
credit
amount
Lec Lab
Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่ำธรรมเนียมกำรเพิ่มวิชำ (Subject Additional fee) วิชำละ บำท
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
จำนวนหน่วยกิตก่อนเพิ่มวิชำ………..

จำนวนหน่วยกิตหลังเพิ่มวิชำ…………

Total credit hours (Before Course Additional)

Total credit hours (After Course Additional)

_____________________________________
ลำยมือชื่อนักศึกษำ

_____________________________________
ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

(Student's signature)

(Adviser's signature)

…………../…………./…………..

…………../…………./…………..

_____________________________________
ลำยมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย
(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.003 ค�ำร้องถอนรายวิชา
สกว.ทบ.003 แบบถอนรายวิชา
(PGVIM.Reg.003 Course Withdrawal Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ(ID)

วันที่ (Date)___________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

โทร (Phone)__________________________

เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
section
เหตุผลของการถอนรายวิชา
Lecturer's
course title
order
course no.
credit
amount
Reason of request for withdrawal Signature
Lec Lab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนวิชำ (Subject Withdrawal fee) วิชำละ บำท
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
จำนวนหน่วยกิตก่อนถอนวิชำ………..

จำนวนหน่วยกิตหลังถอนวิชำ…………

Total credit hours (Before Course Withdrawals)

Total credit hours (After Course Withdrawals)

_____________________________________

_____________________________________

ลำยมือชื่อนักศึกษำ

ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

(Student's signature)

(Adviser's signature)

…………../…………./…………..

…………../…………./…………..
_____________________________________

ลำยมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย
(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..
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โทร (Phone)__________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

course no.

course title

subject category credit

ค่าอื่นๆ (Other fees)

course no.

หมวดวิชา
grade

(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..

(Adviser's signature)
…………../…………./…………..

ลายมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

Signature

หน่วยกิต เกรดที่โอน Lecturer's

subject category credit

_____________________________________

course title

(Student's signature)

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

__________________________________

grade

…………../…………./…………..

ลายมือชื่อนักศึกษา

_________________________________

ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (Subject Transfer Fee) วิชาละ บาท

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

order

เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
ภาคเรียน (Semester)_______ ปีการศึกษา (Academic Year)____________________
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
ชื่อวิชา
หมวดวิชา หน่วยกิต เกรดที่ได้
รหัสวิชา

วันที่ (Date)___________________________

รหัสประจําตัวนักศึกษา(ID)

(PGVIM.Reg.004 Credits Transfer Request Form)

สกว.ทบ.004 แบบคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

ตัวอย่าง สกว.ทบ.004 ค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ภายในสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา

ตัวอย่าง สกว.ทบ.005 แบบค�ำร้องขอผ่อนผันช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.006 แบบค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
สกว.ทบ.006 (PGVIM.reg.006)

แบบคําร้องขอลาพักการศึกษา
Leave of Absence Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจําตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สํานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

Telephone

E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current address

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Name of advisor

มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา...........ปีการศึกษา............ถึงภาคการศึกษา..........ปีการศึกษา..............
Would like to take a leave of absence from semester

รวมเป็นระยะเวลา

academic year

to semester

academic year

ภาคการศึกษา

Leave of absence in total semester(s)

เนื่องจาก
Reason (s) for leave of absence

เอกสารที่ส่งมาด้วย ได้แก่
Document(s) provided

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

หากต้องการทักท้วงผลการพิจารณา โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานและเอกสารเพิม่ เติมที่สํานักงานสถาบันโดยด่วน
Should there be any objection, please contact PGVIM office in person with relevant documents immediately
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาได้จาก
ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หมวด 2 ส่วนที่ 3 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.007 แบบค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษา
สกว.ทบ.007 (PGVIM.reg.007)

แบบคําร้องขอกลับเข้าศึกษา
Re-enrollment Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน อธิการบดี
To The President

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจําตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สํานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

Telephone

E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current address

มีความประสงค์ขอกลับเข้าศึกษาในหลักสูตร

ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

Would like to take a re-enrollment in the (name of program)

from semester

Academic year

เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

I was approved to take a leave of absence since; semester

Academic year

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานด้วยว่าได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
I have attached a prove of retaining student status payment fee during my leave of absence with this request.

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 15 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 15 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

หากต้องการทักท้วงผลการพิจารณา โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานและเอกสารเพิม่ เติมที่สํานักงานสถาบันโดยด่วน
Should there be any objection, please contact PGVIM office in person with relevant documents immediately
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาได้จาก
ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.008 แบบค�ำร้องขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.009 แบบฟอร์มค�ำร้องทั่วไป
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.010 แบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
และขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
สกว.ทบ.010 (PGVIM.reg.010)

คําร้องขอสําเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
Graduation Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน …………………………………………………
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอสําเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
I would like to request for graduate

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ภายหลังสําเร็จการศึกษา
Contact Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.011 ค�ำร้องขอรับปริญญา

สกว.ทบ.011 (PGVIM.reg.011)

คําร้องขอรับปริญญา
Graduate Registration Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน …………………………………………………
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
I would like to request for graduate registration

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อนักศึกษาได้สะดวก
Current Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.012 ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง
สกว.ทบ.012 (PGVIM.reg.012)

คําร้องขอหนังสือรับรอง
Certificates Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน อธิการบดี
To The President

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สํานักวิชา ........................................................ หลักสูตร …………………………………………………......
School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอเอกสาร Requests the following document
หนังสือรับรองผลการศึกษา [ ] ภาษาไทย (ฉบับละ 40 บาท)
Transcript in

จํานวน...................ฉบับ

Thai version (40 Baht / copy)

number of copies

[ ] ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ 80 บาท)
English version (80 Baht / copy)

จํานวน...................ฉบับ
number of copies

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา [ ] ภาษาไทย (ฉบับละ 40 บาท)

จํานวน...................ฉบับ

Reference letter in

number of copies

Thai version (40 Baht / copy)

[ ] ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ 80 บาท)
English version (80 Baht / copy)

จํานวน...................ฉบับ
number of copies

[ ] รับเอกสารด้วยตนเอง Be taken by the applicant
[ ] จัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเอกสาร ไปรษณีย์ภายในประเทศ ครั้งละ 50 บาท)
Be given to the person authorized (domestic postal fee cores 50 Baht)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อนักศึกษาได้สะดวก
Current Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

สําหรับเจ้าหน้าที่ (For officer only)
กรณีผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดง Authorized person please produce
1.  หนังสือมอบฉันทะ Power of Attorney letter
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับขี่
ID Card
Driver’s license
 บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
Government/enterprise employee card

ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature

***** รับหลักฐานการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด แต่ไม่เกิน 90 วัน หลังจากที่ยื่นขอ *****
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/

/

ตัวอย่าง สกว.ทบ.013 ค�ำร้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
สกว.ทบ.013 (PGVIM.reg.013)

คําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
Student ID Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน .....................................................
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื่องจาก
Would like to apply for a new student I.D. Card

( ) สูญหาย พร้อมมอบสําเนาใบแจ้งความของสถานีตํารวจ .......................................
Lost

Copy of Police Station provided

(Name of Police Station)

เมื่อวันที่ ............................................
Date

( ) ชํารุด มอบบัตรเดิมไว้แล้ว (โปรดคืนบัตรนักศึกษาเก่าหลังได้รับบัตรใหม่)
Broken (Please return your broken student ID card when you have receive your new card)

( ) หมดอายุ มอบบัตรเดิมไว้แล้ว (โปรดคืนบัตรนักศึกษาเก่าหลังได้รับบัตรใหม่)
Expired (Please return your broken student ID card when you have receive your new card)

( ) เปลี่ยนชื่อ – สกุล (แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
Change of name or/and family name (with prove)

( ) อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................
Other (please specify)

ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.014 แบบค�ำร้องเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.015 แบบค�ำร้องขอลาหยุดเรียน
สกว.ทบ.015 (PGVIM.reg.015)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
แบบคาร้องขอลาหยุดเรียน

Leave of Absence (Class) Request Form
เรียน

อาจารย์ประจาวิชา (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)

To Lecturer (with permission of student’s academic advisor)

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจาตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

E-mail

Telephone

มีความประสงค์จะขอลา  ป่วย  กิจ จึงขออนุญาตลาเรียนตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ....................พ.ศ. ............. เวลา ….………
would like to take a  sick  business leave from

date

month

year

time

ถึง วันที่ .............. เดือน ....................พ.ศ. ............. เวลา ….……… เนื่องจาก ......................................................................……………...….
to date

month

year

time

due to

…………………………………………………………………………………………….................................................…………………………………………....
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการลาดังนี้.............................................................................................................................................

I have attached the following documents as proves of my leave of absence.

………………………………………………………………………………………………………….................................................………………………………
เมื่อครบกาหนดแล้วข้าพเข้าจะมาเรียนตามปกติและขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information mentioned above is true and correct.

ขอแสงความนับถือ
Your faithfully

ลงชื่อ ..................................................................................นักศึกษา
(.....................................................................................)
................... / .................... / ...................
ลงชื่อ ...............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...................................................................................)
................... / .................... / ...................
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.016 ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่า
หรือน้อยกว่าก�ำหนด

หลักฐำนที่ส่งมำด้วย Evidences

สกว.ทบ.016 PGVIM.Reg.016
ส้ำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ำหรือน้อยกว่ำกำหนด
Request Form to Register
Above or Below Credits Allowed by University Regulations

เอกสำรกำรลงทะเบี
ยนเรียน
Course Registration Form
อื่น ๆ .........................................

Others
......................................................

เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลำ ........................................................
ผู้รับ ........................................................

ภำคกำรศึกษำ …………….… ปีกำรศึกษำ ……………
Semester
Academic year

นักศึกษำระดับปริญญำตรี Undergraduate student
1 เรียน อธิกำรบดี To The President
1
ข้ำพเจ้ำ
นำย/นำงสำว/นำง .............................................................................................................…...........
Name
Mr./Miss/Mrs.
เลขประจำตัวนักศึกษำ Student ID
1
เครื่องดนตรี .................…….........................…......... สำนักวิชำ ............................................................................................
Instrumental

School of

มีแต้มเฉลีย่ สะสม (Cum.GPA) ............................. สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ

Cumulative grade point average

ปกติ

Normal

Student status

วิทยำทัณฑ์ ครั้งที่ ...............
No.

Probation

ในภำคกำรศึกษำปัจจุบันได้ลงทะเบียนเรียนไว้............หน่วยกิต มีควำมประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเป็น.................หน่วยกิต ซึ่งจะเป็นผลให้มีจำนวนหน่วยกิต
have registered in the current semester for
credits and would like to alter the registered credits to credits which makes the total credits
scredit
22 credits
เกินกว่ำ 22 หน่วยกิต Above registered
เกินกว่ำ 9 หน่วยกิต (ภำคฤดูร้อน) Above 9 credits (summer session)
น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต Below 9 credits

เนื่องจำก.........................................................................................................................................................................................................................................
Reason of request
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
รำยวิชำที่ทำให้หน่วยกิตเกินกว่ำกำหนด มีดงั นี้ List of courses that make the total credits exceed the credits allowed :
วันเวลำเรียน/Schedule
รหัสรำยวิชำ จำนวนหน่วยกิต ตอนเรียน
จำนวนนักศึกษำ กรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็ม
โปรดให้ผู้ประสำนงำนตำรำงสอน
Course NO.
Credit
Section
Regis/Max
ซ้ำซ้อน Conflict ไม่ซ้ำซ้อน No Conflict
ตำรำงสอบลงนำมอนุญำต
...........................................................
ข้ำพเจ้ำจะติดตำมผลกำรพิจำรณำคำร้องที่สำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์ หรือทำง http://www.reg.pgvim.ac.th หลังจำกยื่นคำร้องแล้ว 5 วันทำกำร
After 5 working days of the submission of this request, I will check the result at the School of Music or via http://www.reg.pgvim.ac.th

นักศึกษำลงนำม Student’s signature .................................................... ......... / ........ / .........
2 ควำมเห็นอำจำรย์ทปี่ รึกษำ Advisor’s comment

3

1

1

1

1

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following comments

ลงนำม Signature

(

/

/

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following
comments
ลงนำม Signature
(
/

1
/

7

1

/

/

)

1
/

)

ไม่อนุมัติ เนื่องจำก Disapproved because

ลงนำม Signature

)

ไม่อนุมัติ เนื่องจำก Disapproved because

(

/

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ Vice President for Academic Affairs
1
อนุมัติ Approved

อธิกำรบดี President
1
อนุมัติ Approved
ลงนำม Signature

(

5

6

1

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following comments

ลงนำม Signature

)

4 ควำมเห็นคณบดี Dean’s comment

1

ควำมเห็นประธำนหลักสูตร Program Chairperson’s comment

(

/

/

)

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รบั มอบอำนำจ

Registrar or Designate Personnel
ได้แจ้งผลแก่นักศึกษำแล้ว Student has been informed the result
หมำยเหตุ
Remark
ลงนำม Signature

(

/

/

)

หำกต้องกำรทักท้วงผลกำรพิจำรณำ โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐำนและเอกสำรเพิ่มเติมที่สำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์โดยด่วน
Should there be any objection, please contact School of Music in person with relevant documents immediately.
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.017 แบบฟอร์มการส่งคะแนนแก้ ไข

สกว.ทบ.017 (PGVIM.reg.017)

เรียน อธิการบดี

วันที่........เดือน...............พ.ศ...............................

บันทึกการแก้ไขเกรด ภาคเรียนที่................../.................
รหัสวิชา........................ชื่อวิชา.............................................................................อาจารย์ผู้สอน.....................................................
ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
เกรดเดิม
เหตุผล
เกรดใหม่

(1) ความเห็นอาจารย์ผสู้ อน
Teacher’s comment
เห็นควรอนุมัติ Recommended
โปรดพิจารณา โดยมีความเห็นดังนี้
For consideration with following comments.

(2) ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Adviser’s comment
เห็นควรอนุมัติ Recommended
โปรดพิจารณา โดยมีความเห็นดังนี้
For consideration with following comments.

ลงนาม Signature
(

/

/

)

ลงนาม Signature
(

)
/

/

สกว.ทบ.017 (PGVIM.reg.017)
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บทที่ 3

ด้านกิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา









กิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา
การแนะแนวและให้ค�ำปรึกษา
การให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา
การศึกษาวิชาทหาร
องค์การนักศึกษา
การบริการอื่นๆ
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กิจการนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีโดย
พันธกิจของสถาบันที่ต้องการพัฒนานักศึกษาดนตรีที่เป็นเลิศ การบริการสังคม และการเป็น
หน่วยงานวิจัย และสร้างสรรค์ อีกทั้งการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ผ่านคุณค่าองค์กร อันได้แก่ ความรักในดนตรี ความสง่างาม การมีศักดิ์ศรีในตน
การมีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประสานความแตกต่างและความอ่อนน้อม
ถ่อมตน คุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันด้วยการจัด
กิ จ กรรมที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ่ สั ง คมไทยต่ อ ไป พั น ธกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของสถาบั น
ที่ จ ะสามารถสนองพระปณิ ธ านของสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถทางด้านดนตรีทเี่ ป็นเลิศ
อีกทั้งยังเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณค่า กิจการนักศึกษามุ่งเน้นที่จะสร้างพลังหนุ่มสาว
โดยหลอมรวมความรู้ของศิลปะด้านดนตรีนี้ ให้กลายเป็นพลังของสังคม
งานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ยังตระหนักถึงการสร้างสภาพ
แวดล้อมทางการศึกษานอกห้องเรียนให้แก่นักศึฃกษาผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง
ยังท้าทายความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องเรียน สู่การประยุกต์
ใช้ได้จริง เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
ตลอดจนการเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาได้เน้นให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมไปพร้อมกันกับการเรียนรู้
ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาจะสามารถน�ำความรู้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปสู่
การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมของสถาบัน และกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมการแสดงดนตรีที่สถาบันได้วางแผนการด�ำเนินการให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจัด
เป็นพื้นที่การจัดแสดง และแนวดนตรีที่หลากหลาย ที่พร้อมจะให้นักศึกษาได้ทดลอง และ
ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะน�ำไปสู่มิติแห่งการสร้างสรรค์ผ่านงานดนตรี

กิจกรรมในด้้านบริการวิชาการดนตรีต่อสาธารณะ
นักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้องส�ำนึกคุณของแผ่นดิน สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะการให้บริการกับสังคม กิจกรรมทางด้าน
ดนตรีที่เน้นการประยุกต์และประสาน  ผ่านการสร้างสรรค์ดนตรีให้เข้ากับบริบททางความคิด
กับชุมชนในแต่ละพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ขนบประเพณี นักศึกษาสามารถ
น�ำความรู้ และกระบวนการทางความคิดด้านดนตรีมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คม

กิจกรรมอื่นๆ
นักศึกษาต้องมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมเพือ่ เป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษา โครงการของ
นักศึกษา ทุกกิจกรรมของนักศึกษา จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�ำปรึกษา การด�ำเนินงานของ
นักศึกษาของสถาบันเป็นการฝึกฝนทักษะการบริหารด้านวิชาชีพ อีกทัง้ ยังสามารถท�ำงานด้าน
บริหารจัดการ ในการด�ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปดั่งที่ตั้งไว้ เสริมศักยภาพในทางความคิด
ในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้ ใช้สติปญ
ั ญาในการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้อง และมีเหตุมีผล
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ทุนการศึกษา
ประเภทของทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่
1. ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ทุนเรียนดี
3. ทุนฉุกเฉิน
4. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
นักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติกระท�ำผิดวินัย และไม่เคย
ถูกสั่งพักการศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะของทุนอุดหนุนการศึกษาแต่ละประเภท
		 2.1 ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
- มีคา่ ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่า 2.50 เว้นแต่ผทู้ เี่ ข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก
- ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับนักศึกษาครบถ้วน
- ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันก�ำหนด
- มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
2.2 ทุนเรียนดี
- มีความสามารถเป็นเลิศทางดนตรี
- มีค่าคะแนนระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00
- ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับนักศึกษาครบถ้วน
- ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันก�ำหนด
- มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
2.3 ทุนฉุกเฉิน
ส�ำหรับนักศึกษาซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลต่อฐานะ
ทางเศรษฐกิจ จนอาจเป็นผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา
2.4 ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
การพิจารณาให้ทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
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การแนะแนวและให้คำ�ปรึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา
ซึ่งในช่วงนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้นักศึกษาต้องมีวุฒิภาวะการตัดสินใจใน
การด�ำเนินชีวติ อีกทัง้ การปรับตัวสูส่ ภาพแวดล้อมใหม่ เพือ่ นใหม่ การวางตัวในบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนไปจากช่วงเวลาในระดับมัธยมปลาย อีกทั้งครอบครัวที่อาจไกลห่าง ตลอดจนความ
วิตกกังวลในระหว่างการศึกษาอาจเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนได้ ทั้งนี้ สถาบันดนตรีฯ
จึงมีการให้บริการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ และแนะแนวทางในการ
ลดความวิตกกังวล และหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของสถาบัน โดยจัดให้มีบริการ ดังนี้
1. การแนะแนวให้ค�ำปรึกษา
1.1 นักศึกษาสามารถนัดพบอาจารย์ที่ ปรึกษาได้ในช่วงเวลาท�ำการ หรือถ้าในกรณี
ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น นั ก ศึ ก ษาสามารถแจ้ ง ผ่ า นบุ ค ลากรของสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้
เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการแก้ไขปัญหา
1.2 การขอรับค�ำปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) นักศึกษาสามารถ
ปรึกษาผ่านอีเมล์เพื่อความสะดวกในการให้บริการได้ที่ studentaffairs@pgvim.ac.th
2. การอบรมพัฒนานักศึกษา
สถาบันจัดอบรมความรูใ้ นทักษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านกิจกรรมโครงการ
ของสถาบันที่มีตลอดทั้งปี เพื่อให้นักศึกษาได้ท�ำงานจริงกับมืออาชีพ โดยการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพทางดนตรีทุกๆ ด้าน
3. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารแหล่งงาน และเป็นแม่ขา่ ยในการรับสมัครบัณฑิตทีจ่ ะ
ก�ำลังส�ำเร็จการศึกษา และองค์กรทีม่ คี วามร่วมมือกับ สถาบัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ของสถาบัน www.pgvim.ac.th
อีกทัง้ ทางสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาจัดให้มโี ครงการเครือข่ายผูป้ ระกอบการเพือ่ การ
พัฒนานักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กับ
นักศึกษาได้มโี อกาสได้ฝกึ ปฏิบตั งิ านจริงกับหน่วยงานภายนอกของสถาบัน อาทิ องค์กร/ หน่วย
งานราชการ บริษัทเอกชน ฯลฯ ตามความสนใจของนักศึกษา
4. บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ
สถาบันฯ ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต ผ่านช่องทางการติดต่อระหว่างสถาบันและ
นักศึกษาโดยเครือข่ายสารสนเทศ เช่น เว็ปไซต์ และโซเชียลมีเดีย ในช่องทางต่างๆ
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การให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา
บริการด้านสุขภาพอนามัย
1. บริการตูย้ าสามัญประจ�ำบ้าน นักศึกษาสามารถเบิกยาได้จากเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
2. บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น น�ำส่งโรงพยาบาลเมื่อป่วยอาการหนักหรือฉุกเฉิน
และจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษากับแพทย์
3. บริการจัดท�ำบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา ในช่วงแรกสถาบันให้จัดท�ำห้อง
พยาบาลชั่วคราว ณ ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ
4. ทางองค์การนักศึกษาได้จัดให้มีชมรมกีฬา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา โดยมีนกั ศึกษาเป็นผูบ้ ริหารจัดการชมรม และมีกจิ กรรมกีฬาอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ กีฬาสานสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นทุกปี
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การศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหาร
สามารถยื่นหลักฐานได้ที่งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา ส�ำนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2.  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองส�ำเนาโดยมีผู้ปกครอง)
3.  ใบรับรองแพทย์
4.  ส�ำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1
5.  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
6.  ส�ำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
7.  เอกสารขอผ่อนผันการฝึกวิชาทหาร หรือเอกสารขอรอรับสิทธิ์ (ถ้ามี)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
เมื่อมีอายุครบ 21 ปี ส�ำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่  3
มีอายุครบ 21 - 25 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีให้ด�ำเนินการยื่นหลักฐานขอผ่อนผันให้
เสร็จสิน้ ภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีทตี่ อ้ งเข้ารับการตรวจเลือก งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริการ
การศึกษา ส�ำนักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา มีเอกสารทีต่ อ้ งเตรียมพร้อมทัง้ ลงนามก�ำกับ
ส�ำเนาถูกต้องจ�ำนวน 3 ชุด ดังนี้
1.  ส�ำเนาใบส�ำคัญ สด.9
2.  ส�ำเนาใบส�ำคัญ สด.35
3.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
4.  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
5.  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
6.  ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
การขอผ่อนผันการเรียกพล
ให้นักศึกษาที่จบการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ยื่นหลักฐานขอผ่อนผัน
การเรียกพล เพื่อตรวจสอบสภาพฝึกวิชาทหาร ทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลได้
ณ งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา ส�ำนักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พร้อมหลักฐาน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 2 ชุด ดังนี้
1.  ส�ำเนาใบส�ำคัญ สด.8
2.  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3.  ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
4.  หมายเรียกพลให้เข้าฝึก
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องค์การนักศึกษา
องค์การนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา มีชื่อย่อว่า "อกว." (Princess Galyani
Vahdna Institute of Music Student Organization - PGVS) องค์การนักศึกษามีหน้าที่
บริหารกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐาน
และเป้าหมายและพันธกิจของสถาบัน จึงก�ำหนดให้มีองค์การนักศึกษาเพื่อให้สามารถด�ำเนิน
งานต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับสถาบัน กิจกรรมนักศึกษา ทัง้ นีอ้ งค์การนักศึกษา
และกรรมการขององค์การนักศึกษานั้นได้มาจากการเลือกตั้ง
โครงสร้างองค์การนักศึกษาประกอบไปด้วย
กรรมการประเภทผูแ้ ทนนักศึกษาทัว่ ไปซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ จาก นักศึกษาทุกชัน้ จ�ำนวน
3 คน กรรมการประเภทผูแ้ ทนนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ จากนักศึกษาของแต่ละ
ชั้นปีชั้นปีละ 2 คน

นายกองค์การฯ
อุปนายกองค์การฯ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

หน้าที่และวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา
1. รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา
2. รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันนักศึกษา
3. ส่งเสริมพันธไมตรีกับสถาบันต่างๆ และถือหลักเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน
4. รักษาความเป็นธรรมในสังคม ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบ    
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
5. ส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตร ปลูกฝังและรักษาไว้ซงึ่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และเอกลักษณ์ความดีงามของไทย เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของสถาบัน
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การบริการอื่นๆ
โรงอาหาร
โรงอาหารของสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาตั้ ง อยู ่ ณ ชั้ น 1 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละ
สันทนาการ โดยมีการควบคุมความสะอาด รสชาติ และราคาที่มีความเหมาะสม บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก
การรักษาความปลอดภัย
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และองค์กรทีอ่ ยูบ่ ริเวณเดียวกันกับสถาบัน มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยจ�ำนวนมากเพือ่ ดูแลความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง อีกทัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
มีระบบรักษาความปลอดภัยทีท่ นั สมัย เช่น ระบบเปิด - ปิดประตู ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น
การขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้า เพือ่ ตรวจสอบเวลาและความพร้อมของ
การใช้สถานที่ ทั้งสถานที่ภายในสถาบันฯ หรือนอกสถาบันฯ หลังจากโครงการของนักศึกษา
อนุมัติแล้วให้ท�ำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ผ่านงานด้านกิจการนักศึกษา (กรณีภายนอก
สถาบันฯ) ในกรณีที่ใช้สถานที่ภายในสถาบัน นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้
สถานที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การขอค�ำปรึกษาและข้อร้องเรียน
นักศึกษาสามารถขอค�ำปรึกษาและเขียนข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางช่องทางดังนี้
1.  กล่องรับความคิดเห็น (ตั้งอยู่ในห้องสมุด)
2.  E – mail : studentaffairs@pgvim.ac.th
3.  องค์การนักศึกษา
4.  เจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการนักศึกษา
5.  อาจารย์ที่ปรึกษา
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ระบบและกลไกการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา

1.  ส�ำนักวิชาและสถาบันจะให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้
ค� ำ ปรึ ก ษาทางด้ า นวิ ช าการ และการใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษา โดยก� ำ หนดให้ เ ป็ น ภาระงาน
ของอาจารย์รวมถึงหนดช่วงเวลาในการให้ค�ำปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละคน
2.  สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ทั้งทุนภายในและภายนอกสถาบัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
3.  ในด้านสุขภาพ ทางส�ำนักวิชาและสถาบันมีการให้บริการในด้านประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนักศึกษา
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บทที่ 4

ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
และปฏิทินการศึกษา

ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
ของนักศึกษา พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบันฑิต พ.ศ. 2556
 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาบันฑิต พ.ศ. 2556
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เรื่องข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
ชั้นต่างๆ อนุปริญญา วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเกียรติบัตร พ.ศ. 2561
 เรื่องก�ำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
ส�ำหรับสาขาวิชาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
เพือ่ อนุมตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
พ.ศ. 2555 จึงเห็นควรให้มีทุนอุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาของ สถาบันให้มีโอกาสศึกษาส�ำเร็จปริญญาบัณฑิตของสถาบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยทุนอุดหนุน
การศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“ทุนอุดหนุนการศึกษา” หมายความว่า ทุนอุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนการ
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของสถาบัน
ข้อ 4 ให้สถาบันจัดให้มที นุ อุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาบัณฑิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาให้มีโอกาสส�ำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน
ข้อ 5 เงินทุนอุดหนุนการศึกษาได้มาจาก
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้สถาบันเป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
(2) เงินรายได้ที่สภาสถาบันอาจจัดสรรให้เป็นรายปี
(3) เงินบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(4) เงินรายรับจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนักศึกษาหลังจาก
หักต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานแล้วตามอัตราจัดสรรที่อธิการบดี
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(5) รายได้อื่นๆ ตามที่อธิการบดีก�ำหนด
(6) ดอกผลที่ได้จากเงินตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
ข้อ 6 ให้สถาบันตัดโอนเงินตามข้อ 5 (1) ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณและ
เงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามข้อ 5 (2) ถึง (6) ไปฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงิน ตามที่สถาบันเห็นสมควร ในชื่อบัญชี “ทุนอุดหนุนการศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษา” ทั้งนี้ ให้สถาบันบริหารจัดการเงินทุนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ข้อ 7 ให้สภาสถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(3) รองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายจ�ำนวนหนึง่ คน กรรมการ
(4) คณบดีจ�ำนวนไม่เกินสองคน
กรรมการ
(5) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน
ของส�ำนักงาน สถาบันด้วยก็ได้ กรรมการตาม (1) และ (4) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่ง ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดสรรวงเงินทุนอุดหนุนการศึกษา จ�ำนวนทุน
และเงินทุนในแต่ละประเภท
(2) รับผิดชอบในการระดมหาทุนหรือทรัพย์สนิ โดยวิธกี ารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
(3) บริหารเงินทุนตามข้อ 5 ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยอาจน�ำเงินทุนนีไ้ ปลงทุนหรือ
จัดหาผลประโยชน์กบั ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินตามความเหมาะสม
(4) รายงานสรุปการด�ำเนินการและการเงินเสนอสภาสถาบันทราบภายในหกสิบวัน
หลังจากสิ้นปีการศึกษา
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย
(1) รองอธิการบดีทอี่ ธิการบดีมอบหมายตามข้อ 7 (3) เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
(3) อาจารย์ประจ�ำสถาบันจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นอนุกรรมการ
(4) เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสถาบัน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ก�ำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
อุดหนุนการศึกษา
(2) ก�ำหนดคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ของผูข้ อรับทุนทีไ่ ม่ขดั กับคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ในข้อ 12
(3) พิจารณาให้ทนุ อุดหนุนการศึกษาหรืองดให้ทนุ อุดหนุนการศึกาแก่ผไู้ ด้รบั ทุน
อุดหนุนการศึกษาในกรณีที่เห็นสมควร รวมทั้งวิธีการจ่ายเงินทุน
(4) รายงานสรุปการด�ำเนินการ และการเงินเสนอคณะกรรมการทราบ ภายใน
สามสิบวันหลังจากสิ้นปีการศึกษา
(5) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย เมือ่ คณะอนุกรรมการได้ดำ� เนินการ
ตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการน�ำเสนอ อธิการบดี
เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป
ข้อ 11 ให้ก�ำหนดประเภทของทุนอุดหนุนการศึกษา ดังนี้
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(1) ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(2) ทุนเรียนดี
(3) ทุนฉุกเฉิน
(4) ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล
ข้อ 12 นักศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) คุณสมบัติทั่วไป
(1.1) เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับปริญญาบัณฑิต
(1.2) มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติกระท�ำผิดวินัย
และไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษา
(2) คุณสมบัติเฉพาะของทุนอุดหนุนการศึกษาแต่ละประเภ ท
(2.1) ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(ก) ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
(ข) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 เว้นแต่ผู้ที่เข้าศึกษาใน
ภาคการศึกษาแรก
(ค) ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษาครบถ้วน
(ง) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันก�ำหนด
(จ) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
(2.2) ทุนเรียนดี
(ก) มีความสามารถเป็นเลิศทางดนตรี
(ข) ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษาครบถ้วน
(ค) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันก�ำหนด
(ง) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
(2.3) ทุนฉุกเฉินส�ำหรับนักศึกษาซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรง
ที่มีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจจนอาจเป็นผลกระทบต่อการศึกษา
ของนักศึกษา
(2.4) ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล การพิจารณา
ให้ทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
ข้อ 13 การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ให้จา่ ยจากบัญชี “ทุนอุดหนุนการศึกษา ส�ำหรับ
นักศึกษา” ตามข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัยและ สั่งการได้
และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2556

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษา เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่
6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสามัญของสถาบัน
ข้อ 4 เครื่องแบบนักศึกษามีสองแบบ คือ
(1) เครือ่ งแบบปกติ เป็นเครือ่ งแบบทีน่ กั ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใช้ในเวลาเรียน
หรือเวลาอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานพิธีการ
(2) เครื่องแบบงานพิธีการ เป็นเครื่องแบบที่นักศึกษาทุกระดับชั้นปริญญาใช้ใน
โอกาสที่มีงานพิธีของสถาบัน เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่สถาบันก�ำหนด
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ข้อ 5 เครื่องแบบปกติ
(1) นักศึกษาชาย
(1.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาวไม่พับแขน ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป
กระดุมสีขาวโดยให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา อาจผูกเนคไท
มีตราสัญลักษณ์ของสถาบัน หรือตามแบบของสถาบัน
(1.2) กางเกงขายาวแบบสากล ท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีด�ำ  ไม่มันเงา ไม่มี
ลวดลาย ไม่รัดรูป ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด หรือผ้าลูกฟูก
(1.3) เข็มขัดสีดำ� ติดหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน หรือตามแบบของสถาบัน
(1.4) ถุงเท้าสีด�ำ หรือสีกรมท่า
(1.5) รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ ไม่เปิดหัวรองเท้า ไม่มีลวดลาย
(2) นักศึกษาหญิง
(2.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้ามีความหนาพอสมควร
ไม่รัดรูป โดยให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงตลอดเวลา ด้านหน้าผ่าอก
ตรงโดยตลอด มีสาบกว้างพอติดกระดุมโลหะสีเงินที่มีตราสัญลักษณ์
ของสถาบันหรือตามแบบของสถาบัน มีห้ากระดุมรวมกระดุมที่ติดคอ
และกลัดเข็มเครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันหรือตามแบบ
ของสถาบันที่อกเสื้อเบื้องขวา ในกรณีของนักศึกษาหญิงมุสลิมอนุโลม
ให้ใช้เป็นเสื้อแขนยาวได้
(2.2) กระโปรงท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีด�ำ  ไม่มันเงา ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป
กระโปรงไม่มีผ่า ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรงให้
คลุมเข่า ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ หรือผ้า
ก�ำมะหยี่  ส�ำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ให้ใช้กระโปรงแบบจีบรอบ
(2.3) เข็มขัดสีด�ำหรือสีนํ้าตาลเข้มติดหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
หรือ ตามแบบของสถาบัน คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
(2.4) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น แบบสุภาพ สีด�ำ  สีขาว สีนํ้าตาล หรือ
สีนํ้าเงินเข้ม
ข้อ 6 เครื่องแบบงานพิธีการ
(1) นักศึกษาชาย
(1.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่พับแขน ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว
ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา และผูกเนคไทมีตราสัญลักษณ์
ของสถาบัน หรือตามแบบของสถาบัน
(1.2) กางเกงขายาวแบบสากล ท�ำด้วยผ้าสีดำ 
� ไม่มนั เงา ไม่มลี วดลาย ไม่รดั รูป
ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด หรือผ้าลูกฟูก
(1.3) เข็มขัดสีด�ำติดหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบั น หรื อ ตามแบบ
ของสถาบัน
(1.4) ถุงเท้าสีด�ำ
(1.5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่เปิดหัวรองเท้า ไม่มีลวดลาย
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(2) นักศึกษาหญิง
(2.1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้ามีความหนา ไม่รัดรูป
ให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกระโปรงตลอดเวลา ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด
มีสาบ กว้างพอติดกระดุมโลหะสีเงินที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
หรือตามแบบของสถาบัน มีห้ากระดุมรวมกระดุมที่ติดคอ โดยให้
กลัดดุมที่คอ และผูกโบว์ตาม แบบที่สถาบันก�ำหนด และกลัดเข็ม
เครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์สถาบันหรือ ตามแบบของสถาบันที่
อกเสื้อเบื้องขวา
(2.2) กระโปรงท�ำด้วยผ้าสีด�ำ  ไม่มันเงา ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระโปรง
ไม่มผี า่ ขอบกระโปรงอยูร่ ะดับเอว ความยาวของกระโปรงให้คลุมเข่า
ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ หรือผ้าก�ำมะหยี่
(2.3) เข็มขัดสีด�ำติดหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน หรือตามแบบ
ของสถาบัน คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
(2.4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ไม่ประดับโลหะ
ข้อ 7 ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบงานพิธีการ ตามประกาศสถาบัน
หรือตามที่ระบุในหมายก�ำหนดการ ก�ำหนดการ หรือค�ำสั่งของสถาบัน
ข้อ 8 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมีอำ� นาจ
ออกประกาศสถาบันเพื่อด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมี อ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
และในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็น สภาสถาบันอาจมีมติให้งด หรือยกเว้น
การใช้ข้อบังคับนี้ได้ตามความจ�ำเป็น

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยา
ณิวฒ
ั นา เพือ่ เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบตั ติ นระหว่างทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นสถาบันดนตรีกลั ยา
ณิวฒ
ั นาในการใช้สทิ ธิ และเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรูร้ ว่ มกัน ซึง่ จะช่วยป้องกัน
นักศึกษาให้พ้นจาก สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสังคมสถาบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
พ.ศ.  2555 สภาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาในการประชุมครัง้ ที่ 9/2556 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน
พ.ศ.  2556 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสามัญตามข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัยและสั่งการ ให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
และค�ำวินิจฉัยและสั่งการนั้นให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศของสถาบัน และส�ำนักวิชาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ 6 วินัยของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยถูกต้องตามข้อบังคับสถาบันเกีย่ วกับเครือ่ งแบบ
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
(2) ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของสถาบัน
(3) ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิง่ ทีอ่ าจน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
หรือเสียหายแก่ตนเอง บุคคลอื่นหรือสถาบัน
(4) ต้องเชื่อฟังค�ำสั่ง และปฏิบัติตามค�ำสั่ง หรือค�ำตักเตือนของอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบัน
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(5) ต้องไม่จงใจ หรือเจตนาท�ำลายทรัพย์สินของสถาบันหรือผู้อื่น
(6) ต้องไม่ดมื่ สุราหรือของมึนเมาในสถาบันเมือ่ อยูใ่ นชุดเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา
(7) ต้องไม่เสพ หรือครอบครอง หรือขายหรือจ�ำหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนขาย
หรือจ�ำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
(8) ต้องไม่เล่นการพนันหรือท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการพนันทุกชนิด
(9) ต้องไม่กระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง
ยักยอก ทรัพย์ ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ รีดไถบุคคลอืน่ หรือทุจริตในเรือ่ งการเงิน
(10) ต้องไม่ครอบครอง หรือน�ำอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในสถาบัน
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
(11) ต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท�ำการลามก อนาจาร หรือกระท�ำ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย แก่ ส ถาบั น อย่ า งร้ า ยแรง
(12) ต้องไม่ทะเลาะวิวาท หรือท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตราย
หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบัน
(13) ต้องไม่ทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท�ำการเช่นว่านั้น
(14) ต้องไม่จัดท�ำ  เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือ
สิ่งเขียน หรือกระท�ำการอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน
หรือผู้อื่น
(15) ต้องไม่กระท�ำการปลอมลายมือชื่อผู้อื่น ปลอมเอกสารหรือแก้ไขข้อความ
ในเอกสารที่แท้จริง หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อสถาบันหรือ
ผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันหรือผู้อื่น
(16) ต้องไม่กระท�ำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันหรือผู้อื่น
ข้อ 7 โทษทางวินัยมี 4 สถาน คือ
(1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ให้พักการศึกษามีก�ำหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
(4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดตามข้อ 6 (1) (2) (3) และ (4) ให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตามควรแก่กรณี
นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดตามข้อ 6 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
และ(16) ให้ลงโทษตามข้อ 7 ให้เหมาะสมแก่กรณี ทัง้ นี้ โทษทางวินยั ตาม (3) และ
(4) ให้ถือว่าเป็นโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 8 นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับนีจ้ กั ต้องได้รบั โทษทางวินยั   
ส�ำหรับการลงโทษตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้เฉพาะกรณีกระท�ำผิดวินัย
เล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลด หย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษท�ำภาคทัณฑ์
ให้อธิการบดีเป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ลงโทษทางวินยั ตาม ข้อ 7 ส�ำหรับคณบดีให้มอี ำ� นาจ
สัง่ ลงโทษได้เฉพาะโทษทางวินยั ตามข้อ 7 (1) และ (2) แก่นกั ศึกษาที่ สังกัดส�ำนัก
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วิชานัน้ กรณีทนี่ กั ศึกษากระท�ำความผิดเกีย่ วกับการสอบ ให้อธิการบดีหรือคณบดี
มีอำ� นาจสัง่ ตัดสิทธิ การเข้าสอบ หรือให้อธิการบดีมอี ำ� นาจสัง่ งด ยับยัง้ หรือชะลอ
การเสนอชื่อเพื่อ ขออนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ทั้งนี้ นักศึกษาอาจ
ได้รับโทษทางวินัยตาม ข้อ 7 ด้วย
ข้อ 9 นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยตามข้อ 6 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ชีวิต ร่างกาย หรือสิทธิอื่นใดของสถาบันหรือผู้อื่น ให้ถือว่า
กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

หมวด 2
การด�ำเนินการทางวินัย
ข้อ 10 การด�ำเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
วินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ข้อ 11 นักศึกษาผูใ้ ดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท�ำผิดวินยั หรือความ
ปรากฏต่ออธิการบดีหรือคณบดีวา่ นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำความผิด ให้อธิการบดีหรือ
คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้งในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
(1) กระท�ำผิดอาญาจนต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท�ำผิดจนได้รับโทษ
จ�ำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) กระท�ำผิดวินยั และได้รบั สารภาพหรือให้ถอ้ ยค�ำเป็นหนังสือต่ออธิการบดีหรือ
คณบดี หรือให้ถ้อยค�ำรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนและได้มีการ
บันทึกถ้อยค�ำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทมี่ นี กั ศึกษาของส�ำนัก
วิชาใดกระท�ำผิดวินยั ให้คณบดีสำ� นักวิชานัน้ แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ท�ำการ
สอบสวนการกระท�ำผิดวินัยนั้น เมื่อการสอบสวนได้ความโดยแน่ชัดว่า
นักศึกษาได้กระท�ำผิดวินัยจริงและสมควรได้รับการลงโทษตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือภาคทัณฑ์ ให้คณบดีสงั่ ลงโทษตามสมควรแก่ความผิด
แต่หากเห็นสมควรให้ได้รับโทษพักการศึกษา หรือ ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ให้น�ำเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยและสั่งลงโทษตามสมควร
แก่ ค วามผิ ด ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามากกว่ า หนึ่ ง ส� ำ นั ก วิ ช ากระท� ำ ผิ ด วิ นั ย
ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ท�ำการสอบสวนการกระท�ำผิดวินยั นัน้
เมื่อการสอบสวนได้ความโดยแน่ชัดว่านักศึกษาได้กระท�ำผิดวินัยจริง และ
สมควรได้รับโทษ ให้อธิการบดีสั่งลงโทษตามควรแก่ความผิด
ข้อ 12 คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11 ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้มเี ลขานุการจ�ำนวนหนึง่ คน ด�ำเนินการสอบสวน
โดยไม่ชักช้าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำสั่งแต่งตั้ง
120

กรรมการ ตามวรรคหนึง่ อาจท�ำหน้าที่ เป็นเลขานุการด้วยก็ได้ และอาจให้มผี ชู้ ว่ ย
เลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีการสอบสวนด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา
ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลา
การสอบสวนทั้งสิ้นแล้วไม่ควรเกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ข้อ 13 คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
เพือ่ ให้ ผูถ้ กู กล่าวหาชีแ้ จงและมี สิทธินำ� พยานหลักฐานต่างๆ ทัง้ พยานบุคคล และ
พยานเอกสาร มาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ พิจารณาก่อนเสร็จสิ้น
การพิจารณาของ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 14 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสอบสวนซึง่ แต่งตัง้ โดยคณบดีพจิ ารณาเห็นว่านักศึกษาทีถ่ กู
กล่าวหากระท�ำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ให้คณบดีสงั่ ลงโทษตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือลงโทษ ภาคทัณฑ์ แก่นกั ศึกษาในสังกัดตามควรแก่กรณี แล้วรายงานให้
อธิการบดีทราบโดยไม่ชกั ช้า หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่า
กระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้คณบดีรายงานกรณีทเี่ ป็นสาเหตุและผลการสอบสวน
มายังอธิการบดีเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงต่อไป
ข้อ 15 การลงโทษนักศึกษาทีก่ ระท�ำผิดวินยั ให้ทำ� เป็นหนังสือและให้ผสู้ งั่ ลงโทษแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ รวมทัง้ ระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์ไว้ดว้ ย เมือ่ ได้สงั่ ลงโทษนักศึกษา
ผูใ้ ดแล้ว ให้รบี แจ้งต่อบิดา มารดา หรือผูป้ กครองของนักศึกษาผูน้ นั้ แล้วแต่กรณี
เพือ่ ทราบ

หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 16 นักศึกษาผูใ้ ดถูกสัง่ ลงโทษตามข้อบังคับนีแ้ ละไม่เห็นด้วยกับค�ำสัง่ ลงโทษ นักศึกษา
ผูน้ นั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในหมวดนี้ ในระหว่าง
อุทธรณ์ให้นักศึกษา ยังคงได้รับโทษทางวินัยต่อไป
ข้อ 17 การอุทธรณ์คำ� สัง่ ลงโทษ ให้อทุ ธรณ์ได้สำ� หรับตนเองเท่านัน้ จะอุทธรณ์แทนคนอืน่
หรือมอบหมายให้คนอืน่ อุทธรณ์แทนตนไม่ได้ การอุทธรณ์คำ� สัง่ ลงโทษให้ผอู้ ทุ ธรณ์
ท�ำเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ
โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อของตนใน
หนังสือนัน้ ด้วย
ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน
การสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค�ำพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี หรือคณบดีผู้สั่งลงโทษแล้วแต่กรณีที่จะอนุญาตหรือไม่
โดยให้ค�ำนึงถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นเป็นกรณีๆ ไป
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ข้อ 19 การอุทธรณ์คำ� สัง่ ลงโทษ ให้นกั ศึกษาผูถ้ กู ลงโทษทางวินยั อุทธรณ์ตอ่ อธิการบดี
ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันทราบค�ำสั่งหรือควรทราบค�ำสั่งลงโทษให้ถือเอา
วันที่นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้รับแจ้งค�ำสั่งลงโทษเป็นวันทราบค�ำสั่ง
ข้อ 20 ในกรณีที่นักศึกษายื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษตามข้อ 19 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคนท�ำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์
ดังกล่าว โดยพิจารณา ให้แล้วเสร็จและน�ำเสนออธิการบดีภายในสามสิบวันนับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอขยาย
เวลาพิจารณาอุทธรณ์ตอ่ อธิการบดี การขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสอง
ให้อธิการบดีพิจารณาขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน นับถัดจากวันครบก�ำหนด
ระยะเวลา ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 21 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 20
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับ
ความผิดแล้ว ให้เสนออธิการบดีเพือ่ สัง่ ยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการสัง่ ลงโทษไม่ถกู ต้อง
หรือไม่เหมาะสม กับความผิด ให้อธิการบดีน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน
พิจารณาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษทางวินัย แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 เมื่ออธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ให้แจ้งให้นกั ศึกษาผูอ้ ทุ ธรณ์ทราบเป็นหนังสือ ถ้านักศึกษาผูอ้ ทุ ธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ
ค�ำสัง่ ของอธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน นักศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์
ต่อสภาสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
และให้ถือการพิจารณาของสภาสถาบันเป็นยุติการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งแก่นักศึกษาผู้อุทธรณ์ด้วยว่านักศึกษาผู้อุทธรณ์สามารถใช้
สิทธิฟ์ อ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองกลางได้ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวัน ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2556
โดยเป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 จึง ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาว่าด้วยการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสามัญตามข้อบังคับเกีย่ วกับการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ยกเว้นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ข้อ 4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญในสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาดังนี้
(1.1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือได้รบั ประกาศนียบัตรอืน่ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า หรือ
(1.2) ส�ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรวิชาการชัน้ สูง หรือประกาศนียบัตรอืน่ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า
(2) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง
(3) ไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษา
(4) มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการอาจก�ำหนด
เพิ่มเติมในภายหลัง
ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ประกอบด้วย
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเป็นการเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้ตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตลอดจนจ�ำนวนที่จะรับ
ในแต่ละปีการศึกษา
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(2) ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ในแต่ละปีการศึกษา
(3) เสนออัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทน
และค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ ในการด� ำ เนิ น การสอบคั ด เลื อ กต่ อ อธิ ก ารบดี เ พื่ อ
พิจารณาประกาศใช้
(4) พิจารณากลั่นกรองผลการคัดเลือกเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ
(5) จัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนินงานการคัดเลือก แล้ ว รายงานให้ ส ภา
สถาบันทราบ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการได้ด�ำเนินการตาม (1) และ (2) แล้ว ให้น�ำเสนออธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันประกาศใช้ต่อไป
ข้อ 7 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ำเนินการสอบคัดเลือกตาม
ข้อ 6 (3) ให้เบิกจากรายรับของค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก โดยไม่เกิน
วงเงินรายรับ หากมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายให้น�ำเงินรายรับที่เหลือส่งเป็นรายได้
ของสถาบันการก�ำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการ สมัครสอบคัดเลือก และอัตรา
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถาบันก�ำหนด เป็นประกาศของสถาบัน
ข้อ 8 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามข้อบังคับนีจ้ ะต้องศึกษาตามหลักสูตร
ของส�ำนักวิชา และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตระเบียบ ประกาศ กฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดอื่นใดของสถาบันที่ใช้บังคับ
โดยเคร่งครัด
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาใน
การวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2556
เพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 12/2556
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ธรรมนูญนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานนักศึกษาซึง่ มีหน้าทีบ่ ริหารกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษาต้นของปีหนึง่
จนถึงวันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้นของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ของวันเปิด
ภาคการศึกษาต้นเป็นชื่อ ส�ำหรับปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ วันเปิดภาคการศึกษาต้น
ของแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินการ ศึกษาที่สถาบันประกาศก�ำหนด
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจในการออกระเบียบเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 สถาบั น จะจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาที่เป็นความจริงและถูกต้อง มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับผลการ ศึกษา ได้รบั บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ระหว่างอยู่ในสถาบัน
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ข้อ 6 สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
(1) มีสทิ ธิและหน้าทีเ่ ท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎและระเบียบของ
สถาบัน และมีความเสมอภาคทีจ่ ะได้รบั ความยุตธิ รรมและผลประโยชน์รว่ มกัน
(2) มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง แสดงประชามติ และ
เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งในต�ำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร
(3) มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราว เสนอความคิดเห็นต่อ
องค์การนักศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
(4) มีสทิ ธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ ต่อสถาบัน
(5) ปฏิบัติตามธรรมนูญนักศึกษานี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติ
ตามธรรมนูญนักศึกษาข้อใดเป็นการไม่ชอบธรรม มีสิทธิเสนอความเห็นต่อ
องค์การ นักศึกษาหรือสถาบัน เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
(6) ให้ความร่วมมือต่อการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษา
(7) ต้องไปเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีธ่ รรมนูญนีก้ ำ� หนด
หมวด 2
องค์การนักศึกษา
ข้อ 7 ให้มีองค์การนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาคณะหนึ่ง “อกว.” และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Princess Galyani Vadhana Institute of Music Student
Organization เรียกโดย ย่อว่า “PGVS” ประกอบด้วยนักศึกษาทัง้ ปวงทีก่ ำ� ลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา
(2) รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันนักศึกษา
(3) ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และถือหลักเสมอภาคใน
การปฏิบตั ติ อ่ กัน
(4) รักษาความเป็นธรรมในสังคม ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
(5) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปลูกฝังและรักษาไว้ซงึ่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของไทย
(6) รักษาบทบัญญัติของข้อบังคับนี้
(7) เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน
หมวด 3
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
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ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคณะหนึ่ง เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า
Student Administrative Committee ประกอบด้วย
(1) กรรมการประเภทผู้แทนนักศึกษาทั่วไป ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษา
ทุกชั้นปี จ�ำนวนสามคน
(2) กรรมการประเภทผู ้ แ ทนนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะชั้ น ปี ซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จาก
นักศึกษาของแต่ละชั้นปีนั้น ชั้นปีละสองคน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเรียกประชุมกรรมการตาม (1) และ (2) เพื่อเลือกกันเองให้ได้มา
ซึ่งนายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การ นักศึกษา เหรัญญิกเลขานุการ
และกรรมการต�ำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการ บริหาร
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 9 นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามข้อ 8 กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ส�ำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษาของสถาบัน
(4) ถูกถอดถอนโดยมติไม่น้อยกว่าสามในห้าของคณะกรรมการบริหาร
(5) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่โทษภาคทัณฑ์ขึ้นไป
ข้อ 10 หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการตามข้อ 8 ให้เป็นไปตามระเบียบทีอ่ ธิการบดี
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีส่ ถาบันก�ำหนด และให้อธิการบดีแต่งตัง้ อาจารย์
ตามความเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ค�ำปรึกษา
และแนะน�ำในการปฏิบัติงาน
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) บริหารกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับนักศึกษา
(2) พิจารณาและวางแผนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหาร
(3) วางหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
โดยเสนอต่ อ สถาบั น ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
และประกาศของสถาบัน
(4) ด�ำเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดถัดไป หรือเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ว่างลงตามข้อ 9
(5) เรียกประชุมนักศึกษาทัง้ หมดในสถาบัน เพือ่ ชีแ้ จงเรือ่ งต่างๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
(6) ด�ำเนินการพิจารณาจัดท�ำงบประมาณและโครงการขององค์การนักศึกษา
เสนอสถาบัน ให้ความเห็นชอบ
(7) ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมส่วนขององค์การนักศึกษาและสถาบัน
(8) พิจารณาเสนอความเห็นในการจัดตั้งและยุบเลิกชมรมต่ออธิการบดี
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หมวด 4
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 13 การประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณี
ฉุกเฉิน หรือจ�ำเป็นเร่งด่วน กรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสีข่ องจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด อาจร้องขอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารได้
(2) ให้นายกองค์การนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกองค์การ
นักศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกองค์การนักศึกษา
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมแทนนายกองค์การนักศึกษาในกรณีทนี่ ายก
องค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการเลือก กรรมการคนหนึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 14 วิธีปฏิบัติในการเรียกประชุมให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การนัดประชุม ให้เลขานุการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า สามวัน เว้นแต่นายกองค์การนักศึกษาเห็นเป็นเรื่องฉุกเฉิน
หรือจ�ำเป็นเร่งด่วนอาจให้ นัดประชุมโดยวิธีการอื่นได้
(2) ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ให้กรรมการทุกคน และอาจส่งเอกสารประกอบการประชุมตามที่เห็นว่า
จ�ำเป็นและสมควรด้วยก็ได้ การส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่
เกี่ยวข้องอาจจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 15 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดล�ำดับดังต่อไปนี้
15.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
15.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
15.3 เรื่องสืบเนื่อง หรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
15.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
15.5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 16 ให้กรรมการเป็นผูม้ สี ทิ ธิเสนอเรือ่ งเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยการเสนอเรือ่ ง
เข้าระเบียบวาระการประชุม ให้ทำ� เป็นหนังสือถึงนายกองค์การนักศึกษาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเร่งด่วน นายกองค์การ
นักศึกษา อาจพิจารณาน�ำเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
หากนายกองค์การ นักศึกษาเห็นว่าไม่สมควรน�ำเสนอเรื่องใดเข้าระเบียบวาระ
การประชุม อาจไม่น�ำเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระการประชุมก็ได้ โดยให้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสนอเรื่องทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ 17 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุม และต้องด�ำเนินการพิจารณาตามล�ำดับของระเบียบวาระ
การประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ประธานในที่
ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน จะน�ำมาพิจารณาก่อนก็ได้ ประธานใน
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ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20

ข้อ 21
ข้อ 22

ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25

ที่ประชุมโดย ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจปรับปรุง
การจัดระเบียบวาระการประชุม ทั้งในเรื่องการจัดล�ำดับและหัวข้อเรื่องของ
ระเบียบวาระ การประชุมได้ตามความเหมาะสม
ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ในการประชุมต้องมีกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้ ง หมด จึ ง เป็ น องค์ ป ระชุ ม เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดการประชุ ม ไปครึ่ ง ชั่ ว โมงแล้ ว
ถ้ากรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานอาจสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้
ในการประชุม ถ้ากรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการที่มา
ประชุม มีมติให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุม
หรือที่อื่นใดที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
ประธานเท่านั้น
ประธานมี อ� ำ นาจปรึ ก ษาที่ ป ระชุ ม ในปั ญ หาใดๆ เตื อ น ห้ า มปราม ให้ ง ด
การอภิ ป ราย ในเรื่ อ งที่ ก� ำ ลั ง พิ จ ารณา สั่ ง พั ก การประชุ ม เลื่ อ นการประชุ ม
หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่จะต้องมีมติของคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ถ้าในเรื่องนั้นไม่มีผู้ใด
คัดค้านและไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ถ้าเป็นกรณีที่จะ
ต้องออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติและให้ถือเสียงข้างมาก
ของกรรมการที่มาประชุมในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในระหว่างการลงมติจะต้องมีกรรมการ
อยูใ่ นทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา และลงมติในแต่ละเรือ่ งไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชีข้ าด และให้กระท�ำ
เป็นการเปิดเผยโดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติให้กระท�ำ 
เป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับวิธีการลงคะแนนเปิดเผยและวิธีการลงคะแนนลับ
ให้ประธานเป็นผู้ก�ำหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม
เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที
ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอและที่ประชุมมีมติให้มีการนับ
คะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการบริหารครัง้ ใดเสร็จสิน้ ลงให้เลขานุการจัดท�ำรายงานการประชุมเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริหารรับรองในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เลขานุการลงลายมือ
ชื่อในรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว และให้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปเว้น
แต่รายงานการประชุมลับที่มีมติของคณะกรรมการบริหารมิให้เปิดเผยหรือ
ข้อความทีห่ า้ มโฆษณา กรรมการมีสทิ ธิขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้ตรง
ตามที่เป็นจริงได้ การจะแก้ไขได้หรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติที่ประชุมจะพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด รายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุทวี่ าระการด�ำรง
ต�ำแหน่งของประธานสิน้ สุดลงตามวาระหรือโดยกรณี อืน่ ใด ให้เลขานุการบันทึกเหตุ
นัน้ ไว้และรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนัน้
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หมวด 5
ชมรม
ข้อ 26 การขอจัดตัง้ ชมรมกิจกรรมนักศึกษา ให้กลุม่ นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะจัดตัง้ ชมรมยืน่
หนังสือขอจัดตัง้ และข้อก�ำหนดการบริหารชมรมตามแบบทีส่ ถาบันก�ำหนด พร้อมด้วย
รายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับชมรมทีข่ อจัดตัง้ ต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นีช้ มรมที่
จะจัดตั้งขึ้นใหม่ต้องมีวัตถุประสงค์ของชมรมอย่างชัดเจน และไม่ซ้าซ้อนกับ
วัตถุประสงค์หลักของชมรมที่ได้จัดตั้งขึ้นก่อนหน้า
ข้อ 27 ชมรมจะตั้งขึ้นได้ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินกิจกรรมด้านในด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ คือ
(1) ชมรมกีฬา จะต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาเกีย่ วกับกีฬา
วิธีการเล่นที่ถูกต้องส�ำหรับกีฬาแต่ละประเภท ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษา
มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
(2) ชมรมศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เพื่อปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจ และความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย
แก่นกั ศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมของนานาประเทศ
(3) ชมรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ ในการบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น อาสา พัฒนาชนบท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน
เผยแพร่ความรู้สู่ชนบท เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนและสังคม
ตลอดจนการปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อสังคม
ข้อ 28 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อให้จัดตั้ง
หรือไม่ให้จัดตั้งชมรมภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอจัดตั้ง และ
รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
ข้อ 29 การด�ำเนินงานและการบริหารงานของแต่ละชมรม ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
การบริหารชมรม ทั้งนี้ ข้อก�ำหนดดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อธรรมนูญนักศึกษา
ตลอดจนระเบียบของสถาบัน
ข้อ 30 ชมรมต้องจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมในรอบปีเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของชมรมก่อนปิดภาคการศึกษาปลาย
และให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดี
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผลการประเมินตามวรรคหนึ่งของชมรมใด
มีผลงานใน รอบปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมนั้น
คณะกรรมการบริหารอาจมีมติเสนออธิการบดีเพือ่ พิจารณาให้ยบุ เลิกชมรมนัน้ ก็ได้
เมือ่ ยุบเลิกชมรมแล้วให้สำ� นักงานสถาบันตรวจสอบ และด�ำเนินการโอนทรัพย์สนิ
ทั้งหมดของชมรมเป็นของสถาบ
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หมวด 6
การเงิน
ข้อ 31 งบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษาได้มาจากเงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษา
ซึง่ นักศึกษาช�ำระเป็นส่วนหนึง่ ของค่าธรรมเนียมการศึกษา และงบประมาณเหลือ
จ่ายทั้งหมดจากปีการ ศึกษาที่ผ่านมา
ข้อ 32 งบประมาณตามข้อ 32 ให้สถาบันพิจารณาจัดสรรแก่องค์การนักศึกษาเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่สถาบัน ก�ำหนดให้สถาบันน�ำเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่งฝาก
ไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่สถาบันเห็นสมควร ชื่อบัญชี
“เงินบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
ข้อ 33 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ ไว้เป็นเงินค่าใช้จา่ ย
ของคณะกรรมการบริหาร และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ชมรมโดยคณะกรรมการ บริหารจะต้องเสนอแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี
ของคณะกรรมการบริหารและของชมรมต่อ อธิการบดีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ เมือ่ ได้
รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จึงจะขอเบิกจ่ายได้ต่อไป
ข้อ 34 ปีงบประมาณส�ำหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ให้มีระยะเวลาตามปีการศึกษา
ข้อ 35 ให้อธิการบดีก�ำหนดขั้นตอนการเสนอของบประมาณการก�ำหนดระยะเวลา
การด�ำเนินการจัดสรรและวิธีพิจารณางบประมาณ ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเบิกจ่ายและการยืมเงินทดรองจ่าย ในการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการบริหารจัดท�ำสรุปรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ เงินบ�ำรุง
กิจกรรมนักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา พร้อมงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเสนอต่อ
อธิการบดี ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จึง ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของส�ำนักวิชา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทจี่ ะต้องมีการด�ำเนินการใดๆ ทีม่ ไิ ด้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือก�ำหนดไว้ไม่ชัดเจน ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจตีความ
วินิจฉัย สั่งการและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 การศึกษาในสถาบันนี้ ใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาค
ข้อ 6 นักศึกษามี 2 ประเภท คือ
(1) นักศึกษาสามัญ ได้แก่
(1.1) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศที่สถาบัน พิจารณาเทียบ เท่า และได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามระเบียบของสถาบันเกีย่ วกับการศึกษาใน สถาบันทีอ่ ธิการบดี
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(1.2) ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือประกาศนียบัตรวิชาการชัน้ สูง หรือประกาศนียบัตรอืน่ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามระเบียบของสถาบัน เกี่ยวกับการศึกษาในสถาบัน
ทีอ่ ธิการบดีกำ� หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
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(1.3) ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า
(2) นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่สถาบันอนุมัติให้เข้าศึกษาได้โดยมีความประสงค์
ทีจ่ ะไม่ขอรับปริญญา หรือผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาเพือ่ ขอโอนหน่วยกิตไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาที่ต้นสังกัด ส�ำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ
ให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาใน สถาบันที่อธิการบดี
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
การรับนักศึกษาตาม (1.3) ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาที่ผู้นั้นประสงค์จะ
เข้าศึกษามีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ให้คณะ
กรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีจ่ ะรับบุคคลตามวรรคสองเข้าศึกษามีอำ� นาจพิจารณา
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว พร้อมทั้งก�ำหนดเงื่อนไข
การศึกษาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษา
ข้อ 7 ในกรณีที่นักศึกษากระท�ำผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศของสถาบัน
นักศึกษา อาจได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) พักการศึกษา
(3) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดระเบียบการสอบในการสอบระหว่างภาค หรือ
การสอบปลายภาค ให้กรรมการควบคุมการสอบร่วมกับคณะกรรมการประจ�ำ
ส�ำนักวิชาที่จัดสอนเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนา
ทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอื่น คือ
(1) ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษนักศึกษาผู้
กระท�ำความผิดดังต่อไปนี้
(1.1) ให้คณบดีที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาสั่งให้นักศึกษาผู้นั้น
ได้ F หรือ U แล้วแต่กรณี ในรายวิชาทีก่ ระท�ำผิดระเบียบการสอบ และ
(1.2) ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณา
สั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาปกติ
หรืออาจให้พ้นสภาพการเป็น นักศึกษาก็ได้
(2) ถ้าเป็นความผิดประเภทอืน่ นอกเหนือจาก (1) ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก
วิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาการลงโทษตามควรแก่ความผิด
การพักการศึกษาของนักศึกษาที่ กระท�ำผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติ
ถัดจากภาคการศึกษาทีก่ ระท�ำผิด และให้นบั ระยะเวลาทีถ่ กู สัง่ พักการศึกษา
เป็นระยะเวลาการศึกษา ด้วยให้คณบดีที่นักศึกษาผู้กระท�ำผิดนั้นสังกัดอยู่
ด�ำเนินการลงโทษตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้วแจ้งให้
ส�ำนักงานสถาบันทราบโดยเร็ว
ข้อ 9 การนับวันต่างๆ ตามข้อบังคับนี้ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือ
ก�ำหนดวันตามปฏิทินการศึกษาซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป เว้นแต่
ข้อบังคับนี้จะได้ก�ำหนดไว้เป็นประการอื่น
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 การจัดการศึกษา
ข้อ 10 การจัดการศึกษาในสถาบันให้ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษา
ปลาย โดยแต่ละภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
สถาบันอาจจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ จากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาค
ก็ได้ โดยมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ นอกจากนีส้ ถาบันอาจจัดการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
(1) การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
คราวๆ คราวละรายวิชาหรือหลายรายวิชา
(2) การศึ ก ษาแบบนานาชาติ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาโดยความร่ ว มมื อ ของ
สถานศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของสถาบันที่มีการจัดการ
ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ ใช้ภาษาต่างประเทศ โดยอาจ
จัดในระยะเวลาทีส่ อดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในต่าง ประเทศ
(3) การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
หลักสูตรปกติทเี่ ปิดสอนอยูแ่ ล้วให้รองรับศักยภาพของผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ข้อ 11 การนับเวลาการศึกษา ให้นบั เฉพาะภาคการศึกษาปกติทสี่ ำ� นักวิชาเปิดท�ำการสอน
โดยไม่นับรวมเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 (1) (2)
(3) และ (4) ส�ำหรับ การนับเวลาการศึกษาของการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
ให้สถาบันเป็นผู้ก�ำหนด
ข้อ 12 ให้ก�ำหนดค�ำว่า “หน่วยกิต” เป็นหน่วยส�ำหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ
งานของแต่ละรายวิชา การก�ำหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาทีเ่ รียนในภาคการศึกษา
ปกติ ให้ก�ำหนดตาม เกณฑ์ดังนี้
(1) รายวิชาภาคทฤษฎีทใี่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ และมีการศึกษานอกเวลาเรียนอีกไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียน (ถ้ามี) แล้ว ไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท�ำโครงงาน หรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ข้อ 13 การก�ำหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือการ
จัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ให้ก�ำหนดชั่วโมงเรียนของทุกหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
จ�ำนวนชั่วโมงเรียนที่ต้องใช้ในภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 14 ให้แต่ละส�ำนักวิชาก�ำหนดหลักสูตรและจ�ำนวนหน่วยกิตทีจ่ ะต้องเรียน โดยจะต้อง
มีวิชาศึกษาทั่วไปที่สถาบันก�ำหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ 15 ให้แต่ละส�ำนักวิชาสามารถวางระเบียบและก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอก และหรือวิชาโทได้
ข้อ 16 ให้สำ� นักวิชาส่งชือ่ รายวิชาทีจ่ ะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้สำ� นักงานสถาบัน
ทราบก่อนวันลงทะเบียนวิชาเรียน ภายหลังวันลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว หากส�ำนัก
วิชาจ�ำเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่เพิม่ เติม หรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดทีไ่ ด้แจ้งไว้ ก็
ให้ด�ำเนินการได้แต่ต้องไม่เกิน 14 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ส่วนที่ 2
การเทียบฐานะชั้นปีและการจ�ำแนกสภาพนักศึกษา
ข้อ 17 การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้ถือเอาภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาชัน้ ปีทหี่ นึง่ เป็นต้นไป ยกเว้นส�ำนักวิชาทีม่ วี ธิ กี ารเทียบฐานะ
ชัน้ ปีเป็นอย่างอืน่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักวิชานัน้ การนับชัน้ ปีของนักศึกษา
ให้นับสองภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกันเป็น หนึ่งชั้นปี
ข้อ 18 สภาพนักศึกษาสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาเรียนเด่น ได้แก่ นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดีและสอบได้คา่ ระดับเฉลีย่
สะสมตัง้ แต่ 3.25 ขึน้ ไป ซึง่ สถาบันจะประกาศให้ทราบเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา
ปกติทุกภาค
(2) นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาทีส่ อบได้คา่ ระดับเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
(3) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00
การจ�ำแนกสภาพนักศึกษาจะกระท�ำเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค เว้นแต่
นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรกจะกระท�ำเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาทีส่ อง
นับแต่เริ่มเข้าศึกษาส�ำหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้น�ำไปค�ำนวณรวมกับ
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
ส�ำหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาครบตามหลักสูตรและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนก่อนทีจ่ ะได้รบั
ปริญญาจะกระท�ำเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติหรือสิน้ ภาคการศึกษาฤดูรอ้ นสุดท้าย
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ข้อ 19 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
หรือโครงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ให้ถอื ว่ายังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของ
สถาบันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้นการไปศึกษาตาม
วรรคหนึง่ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมเพือ่ รักษา สถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วย
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หากนักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับสถาบัน นักศึกษาต้องช�ำระให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมี
สิทธิ์ได้รับการพิจารณาจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรายๆไป

ส่วนที่ 3
การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
ข้อ 20 การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยืน่ ค�ำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีทนี่ กั ศึกษา
สังกัดได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
(2) ได้รบั ทุนการศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอืน่ ใด ซึง่ สถาบันเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสัง่ หรือความเห็นชอบของแพทย์
โดยมีใบรับรองแพทย์หรือใบความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ซึ่งสถาบันยอมรับ
(4) มีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัยอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้
(5) มีความจ�ำเป็นส่วนตัว ในกรณีนนี้ กั ศึกษาต้องเคยลงทะเบียนวิชาเรียนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยให้นบั เวลาทีล่ าพักการศึกษาเป็นส่วนหนึง่
ของการนับเวลาการศึกษาด้วย ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาที่สามารถศึกษาได้
ครบตามหลักสูตรซึง่ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาขอลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้อง
ต่อคณบดีทตี่ นสังกัดอย่างช้าภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา และจะ
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ หากนักศึกษา
ขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว นักศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้อง
โดยเร็วทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานัน้ และจะต้อง
ช�ำระหนี้สิน (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษาได้
ข้อ 21 ให้คณบดีที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการ
ศึกษาปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้
ยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีการดังกล่าว
ข้อ 22 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาหรือทีถ่ กู สัง่ ให้พกั การศึกษา เมือ่ จะกลับ
เข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่นค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีที่ตนสังกัดก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน และอย่างช้าสุดไม่เกิน 7 วันนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา โดยจะต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าได้ช�ำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ในช่วงทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาหรือทีถ่ กู สัง่ ให้พกั การศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาเป็นกรณีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการประจ�ำ
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ส�ำนักวิชาเห็นว่ามีเหตุส�ำคัญ และจ�ำเป็นที่ท�ำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่อาจยื่นค�ำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาได้ทันตามก�ำหนด
ข้อ 23 นักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นค�ำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีทตี่ นสังกัด ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
และอย่างช้าสุดไม่เกิน 7 วันนับแต่วนั เปิดภาคการศึกษา โดยจะต้องแสดงหลักฐาน
รายงานผลการศึกษาในช่วงทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นนั้นด้วย หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาเป็นกรณี
พิเศษเมื่อคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาเห็นว่ามีเหตุส�ำคัญ และจ�ำเป็นที่ท�ำให้
นักศึกษาผู้นั้นไม่อาจยื่นค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษาได้ทันตามก�ำหนด
ข้อ 24 ส�ำนักวิชาจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้ไปศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา หรือถูกสัง่ ให้พกั การศึกษา และรายชือ่ นักศึกษาทีก่ ลับเข้าศึกษาต่อ หรือ
ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้ส�ำนักงานสถาบันทราบภายใน 14 วันนับจาก วันที่ส�ำนัก
วิชารับค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษา

ส่วนที่ 4
การถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 25 นอกจากกรณีอื่นที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ สถาบันจะถอนชื่อนักศึกษาออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญา
ของสถาบัน
(2) นักศึกษาขอลาออกและสถาบันอนุมัติให้ลาออก
(3) สถาบันสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ได้คา่ ระดับเฉลีย่ สะสมตํา่ กว่า 1.50 เมือ่ มีการจ�ำแนกสภาพนักศึกษาตามข้อ 18
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจ�ำแนก
สภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
(3) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจ�ำแนก
สภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
(4) สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละส�ำนักวิชา หรือได้คา่ ระดับเฉลีย่ สะสม
ไม่ถงึ 2.00 ภายในระยะเวลาสองเท่าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่สามารถเลือกวิชาเอก - โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์
ที่แต่ละส�ำนักวิชาก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
137

(6) เป็นผู้ที่ถูกสั่งพักการศึกษารวมกันเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
(7) เป็นผู้ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง และได้รับการพิจารณาโทษให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
(8) ขาดการติดต่อกับสถาบันในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดีทนี่ กั ศึกษาสังกัดให้ถอนชือ่ นักศึกษา
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
(9) ตาย
ข้อ 26 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วหากกลับมาศึกษาใหม่จะน�ำหน่วยกิต
สะสมเดิมมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาครัง้ ใหม่อกี ไม่ได้ ยกเว้นกรณีตามข้อ 39 หรือ
ข้อ 57 (3) หรือ (4)

หมวด 3
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรียน
ส่วนที่ 1
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 27 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือผู้ที่ได้รับ
อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษให้เข้าศึกษาน�ำใบรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันและหลักฐาน
ต่างๆ ทีส่ ถาบันก�ำหนด มายืน่ ต่อส�ำนักงานสถาบันตามวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ำ� หนด
พร้อมทั้งช�ำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวิธีการที่สถาบันก�ำหนด
ข้อ 28 ผูท้ ไี่ ม่สามารถขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันทีก่ ำ� หนดได้จะต้องแจ้งเหตุขดั ข้อง
ให้ส�ำนักงานสถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันท�ำการนับถัดจากวัน
ที่ก�ำหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่ได้แจ้ง
ให้ส�ำนักงานสถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 3 วันท�ำการนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ 29 การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทัง้ สิทธิการได้รบั ค่าธรรมเนียมคืนในบาง
กรณี ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ส่วนที่ 2
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 30 การลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาได้แสดงความจ�ำนงขอเรียนรายวิชา
ต่างๆ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ ถาบันและหลักสูตรการศึกษานัน้ ๆ ก�ำหนดไว้
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ข้อ 31 ให้มกี ารลงทะเบียนวิชาเรียนทุกภาคการศึกษา และการลงทะเบียนวิชาเรียนทุกครัง้
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ
ข้อ 32 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน พร้อมทัง้ ช�ำระค่าธรรมเนียม และหนีส้ นิ ต่างๆ
(ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธกี ารทีส่ ถาบันก�ำหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนวิชาเรียน
นั้นสมบูรณ์ และนักศึกษาจะได้รับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ ในกรณีที่นักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับสถาบัน
จะต้องช�ำระให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษา
ถั ด ไปได้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ้ ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย
เป็นรายๆ ไป
ข้อ 33 นักศึกษาที่ไม่ด�ำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนภายใน 7 วันท�ำการแรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันท�ำการแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่
จะได้รบั อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจาก คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด
เมื่อเห็นว่ามีเหตุส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะท�ำให้นักศึกษา ผู้นั้นไม่อาจด�ำเนินการลง
ทะเบียนได้ทันตามก�ำหนด และระยะเวลาที่พ้นก�ำหนดมานั้นไม่เกินวันแรกของ
การสอบปลายภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการแล้ว และในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียน
เป็นกรณีพิเศษเช่นนี้ ต้องมีเวลาเรียนนับจากวันลงทะเบียนเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของภาคการศึกษานั้น
ข้อ 34 ในภาคการศึกษาปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนวิชาเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต `ในกรณีทนี่ กั ศึกษาประสงค์ลงทะเบียนเรียนต่างจากทีก่ ำ� หนด
ไว้ในวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเรียนต่อคณบดีที่
นักศึกษาสังกัดโดยผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ ยกเว้นในกรณี
ที่นักศึกษาเหลือจ�ำนวนหน่วยกิต ที่ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรใน
ภาคการศึกษานั้นน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ลงทะเบียนวิชาเรียนได้
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิ ส�ำหรับนักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนวิชาเรียนตามค�ำแนะน�ำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ข้อ 35 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนวิชาเรียนหลังจากวันทีส่ ถาบันก�ำหนดตามปฏิทนิ การศึกษา
ให้ถอื ว่าเป็นการลงทะเบียนวิชาเรียนช้ากว่าก�ำหนดและจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
เพิ่มเป็นพิเศษตาม อัตราที่สถาบันก�ำหนด
ข้อ 36 นักศึกษาทีไ่ ม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึง่ ทีส่ ถาบัน
เปิดท�ำการสอนและไม่ได้ลาพักการศึกษา ให้สำ� นักงานสถาบันโดยความเห็นชอบ
ของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดเสนอสถาบันเพือ่ ถอนชือ่ นักศึกษาผูน้ นั้ ออกจากทะเบียน
นักศึกษา และให้พน้ สภาพการเป็นนักศึกษาทันที การประกาศถอนรายชือ่ นักศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันแจ้งสิทธิอุทธรณ์การถอนรายชื่อให้นักศึกษาทราบด้วย
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ข้อ 37 ความในข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36 มิให้ใช้บังคับกับ
นักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ทัง้ ในประเทศและ ต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
หรือโครงการแลกเปลีย่ นทาง วิชาการ และยังคงศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาอืน่ นัน้
ให้ถือว่าการลงทะเบียนวิชาเรียนในสถาบัน อุดมศึกษาอื่นนั้นเป็นการลงทะเบียน
วิชาเรียนตามหมวดนี้
ข้อ 38 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ สถาบันอาจอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาไปลงทะเบียน
เรียนในบางรายวิชาทีส่ ถาบันอุดมศึกษาอืน่ ตามทีส่ ถาบันมีขอ้ ตกลง หรือความร่วมมือ
ระหว่างกันได้
ข้อ 39 ถ้าไม่เกินก�ำหนด 2 ปีนับจากวันที่สถาบันถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา ตามข้อ 25 (2) (8) และข้อ 36 สถาบันอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้เมือ่ มีเหตุผล อันสมควร โดยให้ถอื ว่าระยะเวลานัน้ เป็นระยะเวลา
พักการศึกษา และให้น�ำหน่วยกิตสะสมเดิมมาใช้ ในการศึกษาครั้งใหม่ต่อไป
ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา
รวมทั้งค่าธรรม เนียมอื่นๆ ที่ค้างช�ำระ (ถ้ามี) ด้วย
ส่วนที่ 3
การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ข้อ 40 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท�ำได้ภายใน 7 วันท�ำการแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือ 3 วันท�ำการแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไม่สามารถเพิม่ รายวิชาได้ทนั ตามเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้น�ำความ ในข้อ 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 41 การขอถอนรายวิชา ให้กระท�ำได้ภายในเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ขอถอนภายใน 7 วันท�ำการแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
3 วันท�ำการแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ  และรายวิชาทีข่ อถอนนัน้ จะไม่ปรากฏในระเบียน
ผลการศึกษา
(2) ภายหลังระยะเวลาการขอถอนรายวิชาตาม (1) แต่ไม่เกิน 98 วันแรกของ
ภาคการศึกษา ปกติ หรือ 49 วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน การขอถอน
รายวิชาโดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน
(3) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก�ำหนดตาม (2) ตามปกติจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
เมือ่ คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัดเห็นสมควรอนุมตั ดิ ว้ ยเหตุผล
พิเศษ ทัง้ นี้ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแล้ว
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
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หมวด 4
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 ให้มีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชา
เรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 43 การวัดผลการศึกษาอาจกระท�ำได้หลายวิธีในระหว่างภาคการศึกษา แต่เมื่อสิ้น
ภาคการศึ ก ษาจะมี ก ารสอบทุ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นไว้ ใ นภาค
การศึกษานัน้ รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้คณบดีเป็นผู้
ประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้
ให้ส�ำนักวิชารายงานผลการศึกษาให้ส�ำนักงานสถาบันภายใน 14 วันนับจาก
วันปิดภาคการศึกษา หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวแล้วส�ำนักงานสถาบันยังไม่ได้รับ
รายงานผลการศึกษา ให้ส�ำนักวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวด�ำเนินการให้ได้
ผลการศึกษารายวิชานั้นและส่งให้สถาบันโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วัน
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป
ข้อ 44 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่
ในรายวิชานั้น ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 33
ข้อ 45 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา จะกระท�ำได้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
ซึ่งมีความหมายและค่าระดับดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย 										
A
ผลการประเมินขั้นดีเลิศ (Excellent)
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
C+
ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
D+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน (Poor)
D
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Very Poor)
F
ผลการประเมินขั้นตก (Fail)
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
Au
การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
T
การเทียบโอน (Transferred)

ค่าระดับ
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
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ข้อ 46 การให้สัญลักษณ์ในการประเมินผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
(1) การให้สญั ลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ให้กระท�ำได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
(1.1) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานทีป่ ระเมินผลได้เป็นค่าระดับ
(1.2) เมือ่ มีการเปลีย่ นจาก I, M หรือ P โดยต้องส่งผลการประเมินผลการศึกษา
ให้สำ� นักงานสถาบันไม่เกิน 5 วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติถดั ไป
(2) การให้สัญลักษณ์ F นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ตาม (1) แล้ว ให้กระท�ำได้
ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
(2.1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(2.2) เมือ่ นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบและได้รบั การตัดสินให้ได้ F ตามข้อ 8
(2.3) เมือ่ นักศึกษาไม่แก้ผลการศึกษาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ I หรือ M ตามก�ำหนด
เวลาที่ระบุ ไว้ใน (3) หรือ (4)
(3) การให้สัญลักษณ์ I ให้กระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
(3.1) นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล และหรือใบความเห็นแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถาน
พยาบาลซึ่งสถาบันยอมรับ
(3.2) นักศึกษาขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีส�ำนักวิชาที่นักศึกษา
สังกัด หรือด้วยเหตุสดุ วิสยั บางประการซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษานัน้ ยังปฏิบตั ิ
งานที่ได้รับมอบหมายส�ำหรับรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผูส้ อนเห็นว่ายังไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขัน้ สุดท้ายของนักศึกษา
ในกรณีตาม (3.1) และ (3.2) นักศึกษาจะต้องท�ำการสอบ และหรือปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพื่อให้ได้ผลการศึกษา
ที่สมบูรณ์ และให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาไม่เกิน 5 วันก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวสถาบันจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัดให้ขยายเวลาได้เป็นกรณี
พิเศษ เมือ่ เห็นว่ามีเหตุผลส�ำคัญและจ�ำเป็น โดยต้องแจ้งให้สำ� นักงานสถาบัน
ทราบก่อนครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว
(4) การให้สญั ลักษณ์ M ให้กระท�ำได้ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาขาดสอบ แต่ยงั ไม่สามารถ
แสดงหลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
(5) การให้สญ
ั ลักษณ์ P ให้กระท�ำได้เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาทีม่ กี ารสอนและหรือท�ำงานในรายวิชาทีม่ กี ารสอน และหรือ
ท�ำงานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
(6) การให้สัญลักษณ์ S ให้กระท�ำได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชา
ต่อไปนี้
(6.1) ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลโดยไม่มีค่าระดับ
(6.2) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนในลักษณะขอรับผลการประเมิน
โดยไม่มีค่าระดับ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
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ข้อ 47

ข้อ 48

ข้อ 49

ข้อ 50

(7) การให้สญั ลักษณ์ U ให้กระท�ำได้ในรายวิชาทีก่ ำ� หนดไว้ใน (6) แต่ผลการประเมิน
ในรายวิชานั้นๆ ไม่เป็นที่พอใจ
(8) การให้สัญลักษณ Au ให้กระท�ำเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชา
เรียนไว้ และแจ้งความจ�ำนงในวันลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษานัน้ มิฉะนัน้ ให้ ถือว่านักศึกษา
ได้ถอนรายวิชาดังกล่าวและผลการศึกษาจะเป็น W
(9) การให้สัญลักษณ์ W ให้กระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
(9.1) เฉพาะรายวิชาที่ขอถอนตามข้อ 41 (2) ข้อ 41 (3) และข้อ 46 (8)
(9.2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบ และไม่สามารถเข้าสอบบางรายวิชาหรือ
ทัง้ หมดได้ และคณบดีพจิ ารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนเห็นว่าการศึกษา
ของนักศึกษานั้นขาดเนื้อหาส่วนที่ส�ำคัญสมควรให้ถอนรายวิชานั้น
(9.3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(9.4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(9.5) ในรายวิชาที่นักศึกษากระท�ำผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
(10) การให้สัญลักษณ์ T ใช้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอน
รายวิชาและหน่วยกิตได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชา
นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาใดได้ค่าระดับไม่ต�่ำกว่า D ให้ถือว่าสอบได้ใน
รายวิชานัน้ ยกเว้นในรายวิชาทีห่ ลักสูตรก�ำหนดว่าจะต้องสอบให้ได้สงู กว่าค่าระดับ
D หากรายวิชาทีส่ อบตกเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
วิชาเรียนรายวิชานัน้ จนสอบได้ตาม หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรหากรายวิชา
ทีส่ อบตกเป็นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชาเรียนซ�ำ้ ในรายวิชานัน้ หรือ
อาจจะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาอื่นแทนได้
รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้สูงกว่าระดับ D+ นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชา
เรียนรายวิชานั้นอีก เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ส่วนรายวิชาที่นักศึกษาลง
ทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนวิชา
เรียนอีกได้
การนับหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้
ตามเกณฑ์ข้อ 46 (6) (10) หรือข้อ 47 เท่านั้น
(1) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ
จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้ ไปคิดรวมเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว
(2) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชา
ที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็น
หน่วยกิตสะสม
เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติทกุ ภาคและภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ให้สำ� นักงานสถาบัน
ค�ำนวณหา “ค่าระดับเฉลี่ย” (Grade Point Average = GPA) ของรายวิชา
ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ส�ำหรับภาคการศึกษานั้น ค่านั้นเรียกว่า
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ข้อ 51

ข้อ 52

ข้อ 53
ข้อ 54

“ค่าระดับเฉลี่ยประจ�ำภาค” (Semester Grade Point Average = SGPA) และ
ให้คิดค่าระดับเฉลี่ยส�ำหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาค การศึกษาตั้งแต่เริ่มเป็น
นักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน ค่านั้นเรียกว่า “ค่าระดับเฉลี่ย สะสม”
(Cumulative Grade Point Average = Cum.GPA)
การคิดค่าระดับเฉลีย่ ประจ�ำภาค (SGPA) ค�ำนวณได้จากการน�ำผลบวกของผลคูณ
ระหว่างค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ�ำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน
วิชาเรียนในภาคการ ศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลง
ทะเบียนวิชาเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น
การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) ค�ำนวณได้จากการน�ำผลบวกของผลคูณ
ระหว่างค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจ�ำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน
วิชาเรียนไว้ทั้งหมดตั้ง แล้วหารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนวิชา
เรียนไว้ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาใดซ�้ำ ให้น�ำเฉพาะผลการ
ศึกษาที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาค�ำนวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษาให้ปรากฏในระเบียนผลการศึกษาทุกครั้ง
รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, M, P, S, U, W, Au และ T
ไม่ให้น�ำผลการศึกษาดังกล่าวมาค�ำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ 51 และข้อ 52
การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่สามมีค่า
ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ปัดเศษขึ้นในต�ำแหน่งที่สอง

หมวด 5
การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ส่วนที่ 1
การรับโอนนักศึกษา
ข้อ 55 การโอนสังกัดส�ำนักวิชา มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(1) นักศึกษาอาจขอโอนสังกัดส�ำนักวิชาจากส�ำนักวิชาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูไ่ ปศึกษา
ในสังกัดอีกส�ำนักวิชาหนึง่ ก็ได้ ทัง้ นี้ นักศึกษาผูน้ นั้ จะต้องศึกษาในส�ำนักวิชา
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาค
การศึกษาที่พักการศึกษา
(2) ให้นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอโอนสังกัดส�ำนักวิชาแสดงความจ�ำนงพร้อมด้วย
เหตุผลที่ขอโอนสังกัดส�ำนักวิชาและการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ยื่นต่อคณบดีสำ� นักวิชาที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาปกติแล้วให้คณบดีต้นสังกัด ส่งค�ำขอโอนสังกัดส�ำนัก
วิชาพร้อมทั้งข้อคิดเห็นประกอบไปยังส�ำนักวิชาที่นักศึกษาขอโอนไปศึกษา
การอนุมตั ใิ ห้นกั ศึกษาโอนสังกัดส�ำนักวิชาให้อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ประจ�ำส�ำนักวิชาที่จะ รับโอนนักศึกษามาสังกัด
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(3) ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีร่ บั โอนนักศึกษามีอำ� นาจพิจารณาเทียบ
รายวิชา และหน่วยกิตที่นักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว เพื่อก�ำหนดเงื่อนไข
การศึกษา และจ�ำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาต่อในส�ำนักวิชาที่รับโอน
(4) การนับเวลาการศึกษาให้นับเวลาการศึกษาในส�ำนักนักวิชาเดิมรวมเข้าด้วย
ข้อ 56 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(1) ผูข้ อโอนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50
(2) ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอโอนและการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตต่อ
ส�ำนักวิชาที่ประสงค์จะขอโอนมาสังกัดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ พร้อม แนบหลักฐานใบระเบียนผลการศึกษา
และค�ำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
อุดมศึกษาเดิม ทัง้ นี้ ให้ยนื่ ค�ำร้องขอโอนมาศึกษาได้เพียงหนึง่ สาขาวิชาเท่านัน้
(3) การอนุมัติให้นักศึกษาโอนมาเป็นนักศึกษาของสถาบัน ให้อยู่ในอ�ำนาจของ
คณะกรรมการ ประจ�ำส�ำนักวิชาที่จะรับโอนนักศึกษามาสังกัด
(4) ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาทีร่ บั โอนนักศึกษามีอำ� นาจพิจารณาเทียบ
โอนรายวิชา และหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาผูน้ นั้ ได้ศกึ ษาไว้แล้ว เพือ่ ก�ำหนดเงือ่ นไข
การศึกษา และจ�ำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาต่อในส�ำนักวิชาที่รับโอน
(5) ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาเป็นนักศึกษาของสถาบันมีสิทธิศึกษา
ในสถาบันได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร
ของส�ำนักวิชาที่เข้าศึกษาโดยนับรวมเวลาศึกษาจากสถาบันเดิมด้วย

ส่วนที่ 2
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ข้อ 57 นักศึกษาอาจขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก และหรือวิชาโท หรือย้ายส�ำนักวิชาภายใน
สถาบัน ให้นำ� ผลการศึกษาของรายวิชาต่างๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษาจากหลักสูตรเดิมมา
ค�ำนวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย
(2) นักศึกษาของสถาบันที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากอาจารย์ผสู้ อนและคณบดีสำ� นักวิชาทีต่ นสังกัดให้
ไปศึกษาด้วยตนเองบางรายวิชา สามารถน�ำรายวิชาและหน่วยกิตทีไ่ ปศึกษา
มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร และให้น�ำผลการศึกษา
ของรายวิชานั้นๆ มาค�ำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย
(3) นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ และสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน
เกี่ยวกับการศึกษา ในสถาบันที่ก�ำหนดไว้ว่าให้สามารถขอเทียบรายวิชาได้
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(4) นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อาจขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้
(5) นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหนึ่งของสถาบัน
หรือของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ และได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าศึกษาเพือ่ ขอรับปริญญา
ในอีกสาขาหนึ่งให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาที่จะเข้าศึกษามีอ�ำนาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว โดยบันทึก
สัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่น�ำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย
พร้อมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขการศึกษาและจ�ำนวนหน่วยกิต ที่จะต้องศึกษา
ในสาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษา
นักศึกษาตาม (3) (4) และ (5) สามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ โดย
ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชามีอ�ำนาจในการพิจารณาเทียบรายวิชาและ
หน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) รายวิชาและหน่วยกิตทีเ่ ทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินกึง่ หนึง่ ของหลักสูตร
ที่รับเข้าศึกษา
(2) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับ
เข้าศึกษา หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชา
ที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า C หรือ 2.00 หรือ S
(4) รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัส
ชื่อรายวิชา และจ�ำนวนหน่วยกิต และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชา
ที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่น�ำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย
ข้อ 58 นักศึกษาที่มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ให้ด�ำเนินการขอเทียบโอน
รายวิชาต่อคณบดีสำ� นักวิชาทีต่ นสังกัด และให้สำ� นักวิชาส่งหลักฐานการอนุมตั ถิ งึ
ส�ำนักงานสถาบันภายใน 3 วันท�ำการก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกทีน่ กั ศึกษา
ย้ายส�ำนักวิชาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา โอนมาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น หรือได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาในอีก สาขาหนึ่ง
หากพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว สิทธิทจี่ ะขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตให้
เป็นอัน หมดไป ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้เป็นอ�ำนาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติและให้แจ้ง
ส�ำนักงานสถาบันโดยเร็ว
ข้อ 59 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในลักษณะเทียบเป็นกลุม่ วิชา การเทียบโอนจาก
ประสบการณ์การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเทียบโอนในลักษณะอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

หมวด 6
การส�ำเร็จการศึกษา
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ข้อ 60 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน
สองเท่าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
(1.1) อนุปริญญา มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
(1.2) ปริญญา มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมและมีค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00 ตามที่
หลักสูตรก�ำหนด
(2) ต้องไม่กระท�ำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว
(3) ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับสถาบัน
ข้อ 61 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ตามหลักสูตร
การศึกษานั้นๆ และ
(2) ไม่เคยสอบได้ระดับ F หรือ U และ
(3) ไม่เคยลงทะเบียนวิชาเรียนซ�ำ้ ในรายวิชาใดเพือ่ เปลีย่ นค่าระดับเฉลีย่ สะสม และ
(4) ไม่เคยมีประวัตใิ นระเบียนการศึกษาว่าเป็นผูเ้ คยประพฤติผดิ วินยั อย่างร้ายแรง
ในระหว่างที่ได้รับการศึกษา และ
(5) สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 ส�ำหรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 หรือสอบ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ส�ำหรับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 2
นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบ โอนรายวิชาและหน่วยกิตโดยมีจำ� นวนหน่วยกิตทีเ่ ทียบโอน
ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร และมีคุณสมบัติตาม
(1) ถึง (5) ให้ได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ มได้นกั ศึกษาผูม้ สี ทิ ธิได้ รับปริญญาเกียรตินยิ ม
ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
ข้อ 62 นักศึกษาจะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อส�ำนักงานสถาบันเพือ่ ขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
ข้อ 63 ให้คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิช และส�ำนักงานสถาบัน เป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบ
ค�ำร้องของนักศึกษา แล้วน�ำเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอนุมตั อิ นุปริญญา หรือ
ปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 64 สภาสถาบันจะพิจารณาอนุมตั อิ นุปริญญาและปริญญาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครัง้
ข้อ 65 ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชา ให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ท�ำหน้าทีค่ ณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับนีโ้ ดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมสำ�หรับการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒั นาว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้ว
มี 2 ประเภท คือ
(1) นักศึกษาสามัญ ได้แก่
(1.1) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า และได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามระเบียบของสถาบันเกีย่ วกับการศึกษาในสถาบันทีอ่ ธิการบดี
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
(1.2) ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการชั้ น สู ง หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ทั้ ง
ในประเทศ และต่างประเทศที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า และได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา
ในสถาบันที่อธิการบดีก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
(1.3) ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สถาบันพิจารณาเทียบเท่า
(2) นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่สถาบันอนุมัติให้เข้าศึกษาได้โดยมีความประสงค์
ทีจ่ ะไม่ขอรับปริญญา หรือผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาเพือ่ ขอโอนหน่วยกิตไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาที่ตนสังกัด
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(2) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน
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ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาสามัญ มีดังต่อไปนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ช�ำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา)
(2) ค่าประกันของเสียหาย (ช�ำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา)
(3) ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษา เป็นรายภาคการศึกษา
(4) ค่าบ�ำรุงสถาบัน เป็นรายภาคการศึกษา
(5) ค่าบ�ำรุงส�ำนักวิชา เป็นรายภาคการศึกษา
(6) ค่าบ�ำรุงห้องสมุด เป็นรายภาคการศึกษา
(7) ค่าบ�ำรุงการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นรายภาคการศึกษา
(8) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา
เป็นรายภาคการศึกษา
(9) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรและค่าเข็มวิทยฐานะ
(10) ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือส�ำคัญ หนังสือรับรองต่างๆ และค่าธรรมเนียม
การจัดส่งหนังสือส�ำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ประสงค์ให้ส่งทางไปรษณีย์
(11) ค่าธรรมเนียมในการท�ำบัตรนักศึกษา
(12) ค่าปรับการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก�ำหนด
(13) ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม่ เป็นรายปีตามทีส่ ถาบันประกาศก�ำหนด
เว้นแต่นักศึกษาผู้ใดมีประกันภัยในลักษณะท�ำนองเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว
นักศึกษาผู้นั้นอาจน�ำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้
ข้อ 6 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนส�ำหรับ
นักศึกษาสามัญให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ข้อ 7 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนส�ำหรับ
นักศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ข้อ 8 ในกรณีที่สถาบันมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ สถาบันอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาและค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนวิชาเรียนทัง้ หมดหรือบางส่วนแก่นกั ศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศได้ส่งตัวมา ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ 9 ข้อ 9 ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศของสถาบันตามข้อ 6 หากนักศึกษาสละสิทธิ์
การเป็นนักศึกษาของสถาบันหลังจากขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ช�ำระไว้แล้ว
ข้อ 10 ในการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาพิเศษ นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของสถาบันตามข้อ 7 ทั้งนี้
สถาบันจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนที่ได้ช�ำระไว้แล้ว ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นสถาบันประกาศปิดรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชา
เรียนไว้ ให้คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนในอัตราเต็มจ�ำนวนตามที่
นักศึกษาได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชานั้น
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ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

150

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 18 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 6 ของข้อบังคับสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาว่าด้วยอัตรา ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556
สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 จึงให้ประกาศดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา”
ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังต่อไปนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ช�ำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000 บาท
(2) ค่าประกันของเสียหาย (ช�ำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000 บาท
(3) ค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(4) ค่าบ�ำรุงสถาบัน
ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(5) ค่าบ�ำรุงส�ำนักวิชา
ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(6) ค่าบ�ำรุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน		 ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(7) ค่าบ�ำรุงการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
(8) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
(9) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรและค่าเข็มวิทยฐานะ 5,000 บาท
(10) ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือส�ำคัญ หนังสือรับรองต่างๆ และค่าธรรมเนียม
การจัดส่งหนังสือส�ำคัญต่างๆ ให้แก่ผทู้ ปี่ ระสงค์ให้สง่ ทางไปรษณีย์ ให้เป็นไป
ตามอัตราที่สถาบันประกาศก�ำหนด
(11) ค่าธรรมเนียมในการท�ำบัตรนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตราทีส่ ถาบันประกาศก�ำหนด
(12) ค่าปรับการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก�ำหนด ปรับวันละ 50 บาท
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500 บาท
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(13) ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม่ เป็นรายปีตามทีส่ ถาบันประกาศก�ำหนด
เว้นแต่นักศึกษาผู้ใดมีประกันภัยในลักษณะท�ำนองเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว
นักศึกษาผู้นั้นอาจน�ำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้
ข้อ 3 ในกรณีทมี่ ปี ญั หาในการด�ำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ค�ำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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บทที่ 5

วิธีการใช้งาน WIFI Network, Calendar
และ คู่มือการใช้งาน Email

 วิธีการใช้งาน WIFI Network
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 วิธกี ารใช้งาน Calendar ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
 คู่มือการใช้งาน Email สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วิธีการใช้งาน WIFI Network
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1. ท�ำการเชื่อมต่อ WIFI Network ด้วยชื่อ PGVIM_WIFI
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2. ท�ำการเปิด Web Browser เช่น Google Chrome,  IE,
Safari หรือ Web Browser อืน่ ๆ

3. พิมพ์ที่ URL ด้วย http://www.pgvim.ac.th หรือ URL อืน่ ๆ จากนัน้ จะขึน้ หน้าให้กรอกชือ่
ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน โดยกรอกชือ่ ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั จากสถาบัน แล้วกดปุม่ Login

4. เมื่อเข้าสู่ระบบส�ำเร็จหน้าเว็บจะถูกเรียกไปยังเว็บไซต์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วิธีการใช้งาน Calendar
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1. เข้าสู่  Web Browser พิมพ์ URL ด้วย http://www.google.co.th
คลิกเมนู ปฏิทินจะแสดงดังภาพ

2. เลือก  

  เพือ่ เข้าเมนูปฏิทนิ

3. เลือกเมนูปฏิทนิ   
4. กรอก e-mail ของสถาบัน เช่น xxx@pgvim.ac.th
และ รหัสผ่านลงไป แล้วคลิกลงชือ่ ใช้งาน
เมือ่ login ส�ำเร็จ ก็แสดงดังรูปด้านล่าง
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5. เลือกที่เมนูด้านซ้ายมือ “ปฏิทินอื่นๆ“  ไปที่ช่องเพิ่มปฏิทินของผู้ร่วมใช้งาน
โดยให้พมิ พ์ “PGVIM  Activities” แล้วคลิก เลือก หลังจากคลิกส�ำเร็จก็แสดงดังรูปด้านล่าง    
ปฏิทนิ ทีน่ กั ศึกษาจ�ำเป็นต้องมีคอื PGVIM Students, PGVIM Activities
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คู่มือการใช้งาน Email
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การเข้าสู่ระบบ พิมพ์ URL ด้วย http://gmail.com
จากนั้น กรอก e-mail xxx@pgvim.ac.th และรหัสผ่านลงไป แล้วคลิก ลงชื่อใช้งาน

หลังจาก login เข้าใช้งาน browser จะแสดงผลหน้าจอของ Mail ซึ่งมีส่วนต่างๆ ดังนี้

1. Message list คือ รายการแสดงกล่องจดหมายต่างๆ
2. ช่องส�ำหรับใส่ keyword เพื่อ Search Mail
หรือค�ำค้นหาอื่นๆ
3. การตั้งค่าต่างๆของ Mail
4. เมนูต่างๆ
จากรูป อยูท่ กี่ ล่องจดหมาย หมายถึงก�ำลังใช้งาน  Mail
สามารถเข้าใช้งานทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ และสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำได้โดย
การกด link ที่ส่วนนี้
กด  
  เพื่อเริ่มเขียน message
ส่วนถัดมาเป็นส่วนทีใ่ ช้แสดง message ประเภทต่างๆ
เช่น กล่องจดหมาย, ติดดาว, ส�ำคัญ, จดหมายทีส่ ง่ แล้ว,
จดหมายร่าง และป้ายก�ำกับ ทีส่ ามารถสร้างเพิม่ ได้
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5. Link ส�ำหรับเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น ค้นหา,
ไดรฟ์, ปฏิทิน, ไซต์, Group หรือ Contacts

การแสดงรายระเอียดต่างๆของ Message เช่น
Sender, Subject และ Date

กรณีที่ message นั้นมีไฟล์แนบมาด้วย สามารถสังเกตได้จากรูป     ที่ด้านท้าย
Tip1: สามารถก�ำหนดดาวได้โดยกดที่ บริเวณด้านซ้ายของ message
Tip2: บริเวณด้านล่างของหน้าจอจะแสดงปริมาณพื้นที่ที่ใช้ไปเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด
การเขียน Message ใหม่
1. ที่หน้า Mail กดที่  
  จะเข้าสู่หน้า Compose mail ดังภาพ
2. ที่ช่อง To: เมื่อเริ่มพิมพ์ตัวอักษรลงไป ระบบ auto-complete เลือกชื่อ
จากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องมาให้
3. ใส่หัวข้อที่ช่อง หัวเรื่อง
4. หากต้องการแนบไฟล์สามารถกด แนบไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ
ขณะที่ไฟล์กำ�ลัง upload จะขึ้นแถบแสดงสถานะการ upload
สามารถยกเลิกการแนบไฟล์ได้ด้วยการกดเครื่องหมาย X

5. กด  
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  เพื่อส่งข้อความ หากจะยกเลิกข้อความ ให้กดเครื่องหมาย X

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้ที่
http://www.reg.pgvim.ac.th/
1. Login
ในหน้านี้จะปรากฎหน้าจอ Login ของระบบ ให้นักศึกษากรอก Username (รหัสนักศึกษา)
และ Password เพื่อคลิก Login เข้าสู่ระบบ

ภาพหน้าจอ Login

เมือ่ เข้าสูร่ ะบบจะพบหน้าจอหลัก โดยด้ายบนขวาจะแสดงชือ่ ผูใ้ ช้งาน และมีเมนูดา้ นซ้ายมือที่
ประกอบด้วย 4 เมนูหลักด้วยกัน

ภาพหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ
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2. Registration and Result
เป็ น เมนู ที่ ใช้ สำ�หรั บ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
เมนูหลัก 3 เมนู และเมนูย่อยดังนี้
1. ตารางเรียน/ตารางสอบ
• ตารางเรียน ตามปีการศึกษา
• ตารางสอบ ตามปีการศึกษา
2. ลงทะเบียน/ใบแจ้งยอด
• แบบลงทะเบียนวิชาเรียน
• ลงทะเบียนรายวิชา ตามปีการศึกษา
• ขอเพิ่มรายวิชา ตามปีการศึกษา
• ขอถอนรายวิชา ตามปีการศึกษา
3. สรุปผลการเรียน
• คำ�นวณผลการศึกษา
• ผลการศึกษา
• พิมพ์ใบผลการศึกษา

3. ลงทะเบียน
เมนูการลงทะเบียนจะปรากฎในภาคการศึกษาใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตร
กลุ่มรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ตารางเรียน และสถานะการอนุมัติรายวิชา
ที่ลงทะเบียน

ภาพเมนูการลงทะเบียนเรียน
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เมื่อปรากฎเมนูการลงทะเบียนแล้วกรอกรหัสวิชาเพื่อค้นหาแล้วกดไปที่ ค้นหา เพื่อหา
รายวิชาและดำ�เนินการเพิ่มรายวิชาในการลงทะเบียน

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนรายวิชา

เมื่อเพิ่มรายวิชาการเสร็จสินแล้วรายวิชาที่เพิ่มในการลงเบียนจะมาปรากฎในหน้าลงทะเบียน

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนรายวิชาที่เสร็จสิ้นแล้ว
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4. การขอเพิ่มรายวิชา
นักศึกษาจะต้องเลือกชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มวิชา รายวิชา และตอนเรียน สำ�หรับการลงทะเบียน
เพิ่มรายวิชา ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนเรียน

หน้าจอการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  

เมื่อเลือกครบทั้ง 4 หัวข้อแล้วให้กดที่ เพิ่มรายวิชา เพื่อดำ�เนินการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

การใช้ปุ่ม Draft เป็นไปเหมือนกับการลงทะเบียนเรียน
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ปุ่ม ยืนยันการเพิ่มรายวิชา เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์
เมื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้การลงทะเบียนรายวิชาได้
นอกจากทำ�การ ถอนรายวิชา
หลังจากการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว สำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์จะทำ�การอนุมัติรายวิชา
ที่ลงทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้การดำ�เนินการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างการลงทะเบียนรายวิชาที่เสร็จสมบูรณ์

5. การขอถอนรายวิชา
ในหน้าการขอถอนรายวชา นักศึกษาสามารถยกเลิกรายการทลงทะเบียนไปแล้วได้
โดยเลือกรายวิชาและทำ�การยืนยันการถอนรายวิชา โดยการดำ�เนินการถอนรายวิชา
จะกระทำ�ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติการถอนรายวิชาจากสำ�นักวิชาดุริยางคศาสตร์
ทั้งนี้ระยะเวลาการดำ�เนินการถอนรายวิชา จะใช้เกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนภายในระยะ 7 วันการทำ�การแรกของภาค
การศึกษาปกติ / 3 วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ดำ�เนินการถอนจะไม่ปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา
ภายหลังระยะเวลาข้างต้น แต่ไม่เกินกำ�หนดตามปฏิทินการศึกษา การขอถอนรายวิชาของ
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอนและปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

ภาพตัวอย่างการขอถอนรายวิชา
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บทที่ 6

กิจกรรมบริการวิชาการ
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา












กิจกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
6 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เยาวชนดนตรีบางยี่ขัน
วงเยาวชนกลองเซโรโทนิน
คณะขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อุปรากรเยาวชนขบวนการนกกางเขน
โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพือ่ สังคม
การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก
การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี
 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
 โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต
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กิจกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555 ได้มีการด�ำเนินการเพื่อน�ำไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีทมี่ คี วามเป็นเลิศ พร้อมไปกับการเป็น
สถาบันที่ท�ำหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาสังคม ตามปณิธานที่ว่า
ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน (Music of Life, Music of Land
- Musique de la Vie et de la Terre) อันกล่าวถึงคุณค่าของดนตรี
ทีม่ เิ พียงแต่ครอบคลุมถึงดนตรีในฐานะของความหรูหราและความงาม
หากแต่รวมไปถึงดนตรีทมี่ คี วามละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยชีวติ และน�ำไปสู่
การพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสามารถเข้าไปอยู่
ในจิตใจของผู้คนในทุกระดับชั้น
สองเดือนหลังจากทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ประกาศใช้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรสถาบันฯ ได้ร่วม
กันก�ำหนดยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อการด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ของการเป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีห่ ลัก ในการเป็นผูเ้ ผยแพร่ความรูท้ างด้าน
ดนตรีคลาสสิกโดยได้จัดให้มีการอภิปรายและรวบรวมความคิดเห็น
ของผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านดนตรี  รวมทัง้ วิเคราะห์แนวทางทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
จากประเทศฝรั่งเศสได้จัดท�ำไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2555
ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2556 สถาบั น ฯ ได้ จั ด การประชุ ม
ยุทธศาสตร์ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ของสภาสถาบันฯ ไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นดนตรี ค ลาสสิ ก ที่ มี
ศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์   และเหมาะสมกับบริบท
ของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านดนตรี และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน และ สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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จากพั น ธกิ จ 3 ประการนี้ ท� ำ ให้
สถาบันฯ ได้ริเริ่มให้มีการจัดท�ำโครงการทั้ง
ในส่วนของการน�ำเสนอการแสดงดนตรีที่มี
คุณภาพอันจะน�ำไปสู่การสร้างประสบการณ์
สุ น ทรี ย ภาพและความซาบซึ้ ง ทางดนตรี
ให้กบั ผูฟ้ งั ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการแสดง
ออร์เคสตราในเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ที่
ได้มีการเชิญศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
ระดับนานาชาติ อาทิ ภูมิ พรหมชาติ มาเป็น
ผู ้ บ รรเลงบทประพั น ธ์ ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง และ
ซับซ้อนในทางดนตรีคลาสสิก หรือการจัดการ
แข่งขันวงเครื่องสาย (PGVIEC) ที่เกิดขึ้นใน
เดือนกรกฎาคมในปีเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2557
สถาบั น ฯ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการแข่ ง ขั น ซึ่ ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้
พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี รวมทัง้ การมีเวที
เพือ่ ฝึกฝนความสามารถในการแสดงในระดับ
นานาชาติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้แสดงให้เห็น
ถึงปณิธานของสถาบันฯ ในการเป็นตัวอย่าง
ที่ ดี ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาวงการดนตรี
คลาสสิ ก ของประเทศไทย นอกจากนี้
สถาบันฯ ยังได้ให้ความสาคัญกับการสื่อสาร
องค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นดนตรี ค ลาสสิ ก ให้ กั บ
ประชาสังคมตามพันธกิจที่สอง ในการที่จะ
เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
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สังคม ทางสถาบันฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ
การจัดแสดงดนตรีทจี่ ะมีขนึ้ ประจ�ำทุกสัปดาห์
แรกของเดือนโดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชน
ทั่วไป สามารถที่จะเข้าถึงการแสดงดนตรี
คลาสสิกที่มีคุณภาพหรือโครงการจัดแสดง
ดนตรี เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทีม่ ไิ ด้เพียงแต่นำ� เสนอ
การแสดงดนตรีของนักดนตรีมอื อาชีพหากแต่
ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบางยีข่ นั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
เยาวชน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการแสดงของ
เยาวชนจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
และโรงเรียนคฤหบดีที่ทางสถาบันฯ จัดให้มี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารดนตรีสร้างสรรค์ ร่วม
กับเยาวชน และได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ มี
พื้นที่ในการแสดงออกทางด้านดนตรีร่วมไป
กับการท�ำกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย
เช่ น กราฟฟิ ตี้ หรื อ เปเปอร์ ม าเช่ ที่ ใ ห้
ความส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ เอาเรื่ อ งราว และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ที่ผ่านการศึกษา
ค้นคว้า มาน�ำเสนอผ่านความคิดสร้างสรรค์
และจิ น ตนาการของคนรุ ่ น ใหม่ กิ จ กรรม
บริ ก ารทางวิ ช าการของสถาบั น ฯ อี ก หนึ่ ง
โครงการที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของ
สถาบั น และมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะสื บ สาน

พระปณิ ธ านของสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ โครงการวงดุริยางค์เยาวชน
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา (Princess
Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra - PYO) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
และพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่น
วงออร์ เ คสตราให้ กั บ เยาวชนดนตรี ข อง
ประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาของวงดุริยางค์
เยาวชนฯ “PYO - Explore Exchange Excel”
โดยคัดเลือกเยาวชนดนตรีกว่า 250 คนจาก
24 สถาบันการศึกษา เพือ่ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
วงดุริยางค์เยาวชนฯ ปัจจุบันด�ำเนินการมา
ถึ ง ฤดู ก าลคอนเสิ ร ์ ต ที่ 5 ส� ำ หรั บ พั น ธกิ จ
ที่ ส ามของสถาบั น ฯ ที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ร วม
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ท างด้ า นดนตรี โ ดยได้
มีการวางแผนส�ำหรับโครงการการประชุม
ระดับนานาชาติในด้านดนตรีคลาสสิก และ
ให้ความส�ำคัญกับการตั้งค�ำถามในประเด็น
ของบริ บ ทเพื่ อ การพั ฒ นาดนตรี ค ลาสสิ ก
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเป็ น ประเด็ น หลั ก โดย
สถาบันฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่องมาทุกปี
และในปี พ.ศ.2561 นี้ สถาบั น ฯ จะจั ด
การประชุมในหัวข้อ “Music and SocioCultural Development of the ASEAN”

ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาด้ า นงานวิ จั ย
ด้ า นดนตรี ใ ห้ ไ ปสู ่ ก ารเป็ น เวที ก ลางและ
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัด
การเรียนการสอนทางด้านดนตรีทงั้ ระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาทางด้านดนตรี
การวิจยั และบูรณาการของบุคลากรทางด้าน
ดนตรี ใ นประเทศไทยที่ มี ค วามเหมาะสม
กับความต้องการของภูมภิ าคอาเซียนมากขึน้
จากพันธกิจทั้งสามประการสู่การด�ำเนินงาน
ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ทางสถาบันฯ มี
ความมุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถด�ำเนิน
การให้เป็นผลส�ำเร็จตามพระปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสร้าง
ให้ดนตรีคลาสสิกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน
และเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากร มนุษย์ของชาติ ให้ไปสูค่ วามเจริญ
ทั้งทางร่างกาย สติ ปัญญา และจิตใจ
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6 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่ว่า Musique de la Vie et de la Terre หรือ
ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน ซึ่งปรัชญานี้ เป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงานในมิติต่างๆ ของ
สถาบันฯ ไม่วา่ จะเป็นการบริการวิชาการเพือ่ สังคมด้านดนตรี การส่งเสริมและท�ำนุศลิ ปวัฒนธรรม
หรือการเรียนการสอน ที่นักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมด�ำเนินการในโครงการและกิจกรรม
ที่ผนวกเอาปณิธานของการเผยแพร่ดนตรี ไปสู่ผู้คนในกลุ่มต่างๆ ของสังคมอย่างต่อเนื่อง
ดังตัวอย่างของโครงการอุปรากรเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากบท
พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ขบวนการนกกางเขน ที่เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์
นักศึกษาและเยาวชนในชุมชนบางยีข่ นั ซึง่ ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในมิตขิ องการผสมผสาน
การน�ำเสนองานดนตรีที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยมิได้ทอดทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี อ่ สังคมในฐานะของสถาบันการศึกษา ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสร้างสรรค์สังคมด้วยองค์ความรู้ของดนตรี
โดยทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมครบรอบ 6 ปีแห่งการสถาปนา
สถาบันฯ โดยเชิญคณะนักร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา หรือ PGVIM Singers
ทีม่ สี มาชิกกว่า 200 คน ประกอบไปด้วยสมาชิกหลากหลายวัยตัง้ แต่เยาวชนรุน่ เยาว์ไปจนถึง
ผู้สูงอายุ ร่วมฝึกซ้อมและออกแสดงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการตอบสนอง
ด้านสังคมผู้สังวัย (aging society) ของรัฐบาล และแสดงให้เห็นว่าดนตรีนั้นมีบทบาท
ต่อการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้แก่ผคู้ นทัว่ ไปอย่างเห็นได้ชดั
กิจกรรมดนตรีเพือ่ ประชาสังคมทัง้ หมดนีข้ องสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เป็นการแสดง
ถึงปณิธานอันมั่นคง ในการเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมด้วยดนตรี ที่มิเพียงแต่ส่งเสริมดนตรีที่มี
ความหรูหรา อลังการ แต่ยังรวมไปถึงดนตรีที่อยู่ในจิตใจของผู้คน เพื่อที่เมื่อเสียงของดนตรี
เดินทางจากผู้รังสรรค์ ไปสู่การรับรู้ของผู้ฟัง เสียงดนตรีเหล่านั้น ที่แม้ “จะไม่มีสี” แต่ก็พึง
ที่จะ “สะท้อนความจริงให้โลกนี้ ได้พบเห็นสิ่งดีดี ว่างดงามเพียงใด”
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วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“PYO Experiences”
“Explore, Exchange, Excel”
วงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา หรือโครงการแสงรุง้ มิจางหาย แสงฉายนิรนั ดร
เป็นอีกโครงการหนึง่ ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ทีจ่ ดั ขึน้ โดยเจตนารมณ์ในการทีจ่ ะสืบสาน
พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในการพัฒนาเยาวชนนักดนตรีคลาสสิกให้มที กั ษะความสามารถทีเ่ ป็นเลิศทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน และพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นวงออร์เคสตราให้กับ
นักดนตรีเยาวชนไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศ ดังที่เห็นได้จากสมาชิกของวงที่เป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกจากเยาวชนดนตรีกว่าสองร้อยคนจาก 24 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแสดง
ในฤดูกาลแสดงคอนเสิร์ตที่ 5 (5th Concert Season) ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนสิงหาคม 2561
จากปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนกัลยาณิวัฒนา “PYO Experiences - Explore
Exchange Excel” ที่กล่าวถึงประสบการณ์การค้นหาท่วงท�ำนองแห่งเสียงดนตรี จากการที่
เยาวชนผู้ร่วมโครงการแต่ละคนจะได้ค้นพบการเริ่มต้นลมหายใจและก้าวไปในท่วงท�ำนอง
ของจังหวะเดียวกัน ผ่านการฝึกฝนจนสามารถสือ่ สาร แลกเปลีย่ น ประสาน และหลอมรวมกัน
ไปสูบ่ ทเพลงอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี และความกลมเกลียวกันของ
เยาวชนที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์เสียงอันงดงามออกมาสู่ใจของผู้ฟัง
ส�ำหรับโปรแกรมการแสดงคอนเสิรต์ ตลอดทัง้ ฤดูกาลทีท่ างสถาบันฯ ได้คดั เลือกวาทยกร
ระดับนานาชาติและอาจารย์ผฝู้ กึ สอนทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการคัดเลือก
บทเพลงที่แสดงในแต่ละคอนเสิร์ต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงในรูปแบบ
ออร์เคสตรา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีส่วนบุคคลของเยาวชนนักดนตรี
ซึ่งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ผ่านเสียงดนตรี ทั้งในช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมและแสดง
คอนเสิ ร ์ ต จะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก ดนตรี เ ยาวชน ครอบครั ว ของเยาวชนนั ก ดนตรี
และสาธารณชนที่สนใจ สามารถที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดนตรีร่วมกัน
ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ดนตรีของเยาวชนเหล่านี้ น�ำไปสู่การเดินทางบนเส้นทางของ
การพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ที่ทั้งเยาวชนดนตรี ครอบครัว และผู้ฟัง
เดินทางค้นหาความงามของดนตรีร่วมกัน ไปบนเส้นทางของเสียงที่ไร้พรมแดน
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง http://www.pgvim.ac.th/pyo
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เยาวชนดนตรีบางยี่ขัน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เล็งเห็นถึงการพัฒนาเยาวชนในทุกๆ มิติ โดยการบูรณา
การความรู้ทางด้านดนตรีสู่สังคม เป็นด�ำริหนึ่งของรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์
พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้ตระหนักถึงการให้ความรูท้ างวิชาการ
ดนตรีหวนคืนสูช่ มุ ชน ซึง่ ดนตรีจะสามารถน�ำไปสูก่ ระบวนการเรียนรูท้ สี่ ร้างสรรค์ จึงเป็นโอกาส
ทีเ่ ยาวชนโดยรอบของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนบางยีข่ นั ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาที่มีโอกาสเรียนรู้ดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการให้การบริการทาง
วิชาการ การบูรณาการสู่การวิจัย และการพัฒนานักศึกษาของสถาบันฯ ไปพร้อมๆ กัน
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วงเยาวชนกลองเซโรโทนิน
Serotonin Drum Club

จากความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและสถาบันเซโรโทนิน (Serotonin
Culture Institute) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในมิติการ
สร้างสุขภาวะทางกายและใจ จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องของสารเซโรโท
นิน สารความสุข สู่การสร้างกิจกรรมทางดนตรีผ่านการตีกลอง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนในพื้นที่บางยี่ขันนั้นได้มีร่วมมือร่วมใจผ่านการท�ำกิจกรรมทางดนตรีเป็นกลุ่ม เพื่อให้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วงเยาวชนกลองเซโรโทนินมีโอกาสแสดงหลายต่อหลายครั้งต่อหน้า
สาธารณชนในชุมชนบางยี่ขัน

คณะขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Singers

กิจกรรมวงขับร้องประสานเสียงบุคคลทั่วไป (PGVIM Singers) หนึ่งในกิจกรรมภายใต้
โครงการศูนย์ตน้ แบบการศึกษาเรียนรูด้ นตรีตลอดชีวติ ทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ดนตรีให้กับบุคคลทั่วไป PGVIM Singers มีสมาชิกจากผู้สนใจและรักในการร้อง
เพลงจากต่างอาชีพ ต่างวัย และต่างประสบการณ์กว่า 100 คน ฝึกซ้อมร่วมกันเป็นคณะ
นักร้องประสานเสียง และร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงส่งความสุขให้กับผู้ฟัง
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อุปรากรเยาวชนขบวนการนกกางเขน
Rossignols en Cages

พันธกิจของสถาบันที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในทางด้านดนตรีแล้ว ยังคงให้มีการพัฒนา
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เยาวชนกว่า 270 คนหลากหลายโรงเรียนในชุมชนบางยี่ขัน
ได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงในอุปรากรเยาวชน เพื่อฝึกฝนทักษะในการแสดงละคร
เวทีการร้อง และการเต้น จากผู้ก�ำกับและวิทยากรมืออาชีพทางด้านการแสดง เพื่อแสดง
อุปรากรเรื่อง ขบวนการนกกางเขน พระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งสถาบันฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชด�ำเนินเป็น
ประธานในการแสดงอุปรากรเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ  เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
และหลังจากการแสดงเสร็จสิน้ ลงไปแล้ว ปัจจุบนั ยังมีการต่อยอดให้กบั เยาวชนกลุม่ นีไ้ ด้พฒ
ั นา
ศักยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะอย่างต่อเนื่อง
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โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพือ่ สังคม
“Musique de la Vie et de la Terre”
โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกเพือ่ สังคม จัดแสดงในรูปแบบคอนเสิรต์
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561 ทางสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ก�ำหนดการจัดแสดง
เดือนละ 1 ครัง้ โดยศิลปินนักดนตรีมอื อาชีพจากทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ มีการบันทึกภาพ
และเสียงการแสดงคอนเสิร์ตไว้เพื่อการศึกษา เผยแพร่องค์ความ รู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก
ต่อสังคม ซึง่ เป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ดนตรีคลาสสิกให้กับสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครู อาจารย์ เยาวชนดนตรีและผู้ที่สนใจในดนตรีคลาสสิก
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การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก
“Music & Metamorphosis”
PGVIM’s International Symposium
'Music & Metamorphosis'
2018
การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก ภายใต้หัวข้อ “Music &
Metamorphosis” พ.ศ. 2561 มีวตั ถุประสงค์ทสี่ อดคล้องกับพันธกิจในการจัดตัง้ สถาบันดนตรี
กั ล ยาณิ วั ฒ นา โดยการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ท างด้ า นดนตรี ค ลาสสิ ก ในครั้ ง นี้
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นและเรียนรูข้ องนักวิชาการด้านดนตรีทงั้ ในประเทศ และต่างประเทศ
น�ำไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุม่ สถาบันการศึกษาในภูมภิ าค เพือ่ ปูแนวทาง
ในการท�ำงานร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ยังความหลากหลายของกิจกรรมและการแสดง
ดนตรี มีการน�ำเสนอหัวข้อผลงานทางวิชาการจากวิทยากรอาทิ Prof. Jacques Moreau,
Prof. Peter Dejans, Prof. Dieter Mack และผู้เข้าร่วม การอภิปรายทางดนตรี นิทรรศการ
การแสดงดนตรีทมี่ คี วามหลากหลายครอบคลุมเนือ้ หาวิชาการด้านดนตรี ได้แก่ การแสดงดนตรี,
การประพันธ์เพลง, กลวิธีการสอน, ดนตรีวิทยา และสหวิทยาการด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง http://www.pgvim.ac.th/sym
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การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Princess Galyani VadhanaInternational Ensemble Competition 2018
การแข่งขัน Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition  
(PGVIEC) เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถทางด้านการบรรเลงดนตรีคลาสสิก
ส�ำหรับเยาวชนดนตรี ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงศักยภาพและมีโอกาสแสดงความสามารถ
ด้านการบรรเลงดนตรีคลาสสิก ในรูปแบบกลุ่มดนตรีลักษณะการรวมวงใหม่ ไม่เกิน 15 ชิ้น
แชมเบอร์ (Chamber Music) หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนดนตรีได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ทางด้านดนตรีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถ
ทางด้านดนตรีของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง http://www.pgvim.ac.th/pgviec
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โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี
การพัฒนานักศึกษาของสถาบันน�ำไปสู่ช่องทางในการสร้างสรรค์ทางวิชาชีพ ภายใต้
พันธกิจของสถาบันทีต่ อ้ งการพัฒนานักศึกษาทางด้านดนตรีทเี่ ป็นเลิศ รวมถึงการบริการสังคม
เพื่อจะน�ำไปสู่ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงผลงานในด้านการพัฒนาวิชาชีพ อาทิ
การแสดงดนตรี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารจั ด การฝึ ก ซ้ อ มและแสดงโดยนั ก ศึ ก ษา
เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรม ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาจากคณาจารย์ ซึ่งน�ำไปสู่เครือข่ายของ
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดสอนทางด้านดนตรีและศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึงการอบรมทักษะทางด้านธุรกิจ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านงานดนตรีในมิติอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ให้ความส�ำคัญกับนักศึกษาใหม่ในด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาใหม่จะได้ศึกษารายวิชาดนตรีในลักษณะ
การอบรมระยะสั้น โดยมีหัวข้อในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี และประวัติศาสตร์
ดนตรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจกับกระบวนวิธีในการเรียนการสอนที่สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา และนอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพใหม่ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่
และนักศึกษารุน่ น้องผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การแข่งกีฬา กิจกรรมเพือ่ สังคม และกิจกรรม
สันทนาการอื่นๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาทางดนตรีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้
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โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต
โครงการศูนย์การศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่าย
สถาบันการศึกษา ทั้งที่มีการเรียนการสอนทางด้านดนตรีโดยตรง หรือทั้งส่วนที่มีการจัด
การเรียนการสอนทางด้านดนตรีในหลักสูตรทั่วไป โดยจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนดนตรี การพัฒนาบุคลากร และ
การสร้างความร่วมมือทางด้านอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านดนตรี
ในประเทศไทยมีความยั่งยืน และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย กิจกรรมของโครงการ
มีการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนทางด้านดนตรี และเผยแพร่ให้กับเยาชนและสาธารณชนผ่าน
การออกอากาศทางสถานีการศึกษาทางไกล รวมถึงนิทรรศการ
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บทที่ 7

มารู้จักบางยี่ขัน
สถานที่ตั้งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 บางยี่ขัน สิ่งที่ฉันพบ ท�ำให้ฉันได้คิด ท�ำให้ฉันได้รู้สึก...
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ
 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
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บางยี่ขัน สิ่งที่ฉันพบ ทำ�ให้ฉันได้คิด ทำ�ให้ฉันได้รู้สึก...
เรื่องเล่าบางยี่ขัน บ้างข�ำขัน บ้างสอนใจ เรื่องที่ฉันอยากจะแบ่งปันในครั้งนี้มาจาก
ความปรารถนาดีทอี่ ยากจะเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับบางยีข่ นั ในมุมมองของฉันเอง สถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วย
สีสันอย่างที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นนักศิลปะก็สามารถเข้าถึงได้ สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่
คนไม่ตดิ ละครก็คงง่ายทีจ่ ะท�ำความเข้าใจหลากหลายเรือ่ งราวทีพ่ าให้ฉนั กลับมาหวนคิด และอด
ไม่ได้ที่จะรู้สึกร่วมไปกับมัน ถึงแม้จะแน่ใจว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ต่อไปก็จะเปลี่ยน
เป็นความทรงจ�ำเช่นเดียวกัน

ณ อาคารเรียนชั้น 5 ฉันมักเปรียบมันว่า “หน้าต่างบางยี่ขัน” เพราะเมื่อมองจาก
ตรงนีเ้ ราจะเห็นความหลากหลายของชุมชนแห่งนีไ้ ด้เป็นอย่างดีตรอกซอกซอยเล็กๆ ทีห่ อ้ มล้อม
ไปด้วยหลายหลังคาเรือนลมเย็นๆ จากตรงนี้ที่ยืนนานๆ อาจท�ำให้หัวเหนียวในยามเช้าได้
เช่นกัน ตอนเช้านั้นแดดอาจจะร้อนเกินพอดีสักเล็กน้อยเมื่อฉันยืนอยู่บนตึกสูงรายล้อม
ไปด้วยหลากหลายหลังคาบ้านเรือนหลากหลายสีสัน บ้างตึกสูง บ้างวัดวาอาราม เมื่อมองออก
ไปทางฝั่งสนามหลวงด้านซ้ายของฉันคือแม่น�้ำเจ้าพระยาอันเลื่องชื่อ เรือด่วนแล่นไปจอดตาม
ท่าต่างๆ เพือ่ ส่งผูค้ นให้ถงึ จุดหมาย ในขณะทีด่ า้ นขวานัน้ คือชุมชนทีแ่ ท้จริงตลาดเล็กๆ ในตอน
เช้าที่จะเก็บไวมากเมื่อโรงเรียนเข้าแถว และมีบางร้านที่กลับมาคึกคักอีกทีในตอนเย็นหลัง
โรงเรียนเลิกเบื้องหลังฉันนั้นบริเวณฝั่งสะพานพระรามแปดก็เป็นอีกหนึ่งมุมในบางยี่ขัน
ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ฉันสัญญาว่าจะไม่พลาดในการเล่าเรื่องทั้งหมดที่ฉันพอจะจดจ�ำได้
หากผู้อ่านนั้นไม่คร้านที่จะอ่าน และฉันยินดีที่จะบอกว่าการเดินทางนี้ก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ฉันคือนักศึกษาชั้นที่ 3 ซึ่งถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้ขึ้นเป็นนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 ในเทอมหน้าทีก่ ำ� ลังจะถึง พูดได้เต็มปากว่าฉันคือเด็กฝัง่ ธนทีแ่ ท้จริงเกิดทีโ่ รงพยาบาล
ศิริราช โรงพยาบาลที่ใครๆ ก็รู้จักเพียงข้ามเรือก็เป็นฝั่งพระนครชื่อที่ดูโก้เก๋กว่าเสียแล้ว
แต่การเป็นเด็กฝัง่ ธนก็ไม่แย่แม้แต่ชอื่ จะฟังดูไม่โก้เก๋เหมือนฝัง่ พระนครบวกกับการจราจรทีต่ อ้ ง
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ใช้ค�ำว่า “จ�ำทน” บางหน แต่ถึงอย่างไรฉันก็มีความผูกพันกับฝั่งธนมากเพราะนอกจากเกิด
บริเวณโรงพยาบาลริมน�้ำฝั่งธนแล้ว บ้านของฉันก็ยังอยู่ฝั่งธน หน�ำซ�้ำชีวิตการศึกษาตั้งแต่จ�ำ
ความไม่ได้กอ็ ยูฝ่ ง่ั ธนมาตลอดจนมาถึงการเรียนมหาลัยโชคชะตาและการเลือกของฉันก็ลงเอย
ให้อยู่ที่ริมฝั่งธนอีก สถานที่ที่ติดริมแม่น�้ำอีกนิดก็จะฝั่งพระนครเสียแล้ว อีกทั้งยังเลยจาก
สถานที่เกิดมาเพียงแค่นิดเดียวบริเวณชุมชนที่เขาเรียกกันว่า “บางยี่ขัน”
ฉันค่อนข้างที่จะมาถึงสถาบันยามเช้าถึงแม้บ้านจะอยู่ฝั่งธนฝั่งเดียวกับสถาบันฯ
แต่สถานการณ์รถติดนั้นไม่เคยเป็นมิตรกับใครทางเดียวที่ฉันจะท�ำได้คือการออกให้เช้า
ความโชคดีในการมาเช้าของฉันท�ำให้ตอนนี้ฉันจึงสามารถบรรยายบางยี่ขันในยามเช้าได้บ้าง
ความโชคดีหนึ่งในตอนเช้าส�ำหรับผู้คนที่ท�ำงานหรืออาศัยอยู่บริเวณบางยี่ขันนั้นคือเมื่อมอง
เห็นรถทีร่ อคอยเพือ่ ขึน้ สะพานพระรามแปดเพือ่ ข้ามไปยังฝัง่ พระนครทีไ่ ม่มที า่ ทีวา่ จะมีการขยับ
ในขณะรถที่ฉันโดยสารนั่งมานั้นสามารถชิดเลนขวาเพื่อกลับรถได้เลย นั้นถือเป็นความโชคดี
ในยามเช้าของฉันบางยีข่ นั ในตอนเช้านัน้ ถ้าไม่ใช่เช้าวันจันทร์รมิ ถนนจะครามครันไปด้วยอาหาร
ตัง้ แต่เบาไปจนหนักแต่เมือ่ วันจันทร์มาถึง ปัญหาปากท้องในตอนเช้าก็จะถูกคลีค่ ลายด้วยตลาด
เล็กๆ บริเวณวัดพระยาศิรไิ อยสวรรค์ซงึ่ มีการจัดทุกวันน้อยมากต่างกันไปซึง่ นัน้ ถือเป็นตัวช่วย
ก่อนเข้าเรียนยามเช้าได้เป็นอย่างดี ในตอนเช้าทีต่ ลาดวัดพระยาศิรไิ อยสวรรค์นนั้ จะเต็มไปด้วย
ร่มหลากสีสันประกอบกับการตั้งโต๊ะประหนึ่งร้านอาหารเคลื่อนที่ได้ที่กล่าวว่าเคลื่อนที่ได้นั้น
เพราะเมื่อถึงเวลาเก็บเหล่าพ่อค้าแม่ขายนั้นจะเก็บด้วยความเร็วชนิดเกมโชว์ยังทึ่งที่นี่มีขาย
ตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงอาหารพร้อมเดินกิน ร้านรวงทั้งหมดที่ตั้งบริเวณนี้จะขาดสีสันและ
เงียบเหงาไปพอสมควรหากปราศจากเด็กจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ซึ่งนอกจาก
น้องๆ จะเป็นลูกค้าประจ�ำที่ท�ำให้ตลาดแห่งนี้มีสีสันแล้ว น้องๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในสถาบันดนตรีของเราอีกด้วยบ้างเป็นผูช้ มบ้างเป็นถึงนักแสดงในอุปรากรขบวนนกกางเขนที่
สถาบันเคยจัดการแสดงขึ้น หรือบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงต่างๆของสถาบันพวกเราได้
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ท�ำให้รั้วระหว่างเราไม่สูงจนเกินไป ตึกใหม่ที่ทัน
สมัยกับโรงเรียนเล็กๆ ในชุมชนที่ห่างเพียงรั้วกั้นนั้นเตือนฉันเสมอว่า เรามิอาจนั่งไขว่ห้างบน
หอคอยงาช้างได้เสมอไป
สถานที่ที่ติดกับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์นั้นคือวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ว่ากัน
ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่และมีการบูรณะเรื่อยมา ติดกับวัดแห่งนี้
ยังคงมีซุ้มอยู่เล็กๆ ที่ส�ำคัญมากและอยากจะพูดถึงในชุมชนเพราะถ้าวันไหนซุ้มนี้ปิดล่ะก็
ความชุ่มช�่ำและความสบายใจของเหล่าพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็จะหายไปทันที
นั้นคือ ซุ้มร้านน�้ำแข็งแห่งบางยี่ขันนั้นเองป้าคนขายมีรูปร่างท้วมพร้อมรอยยิ้มที่ใจดีท�ำงาน
พร้ อ มรถเข็ ญ คู ่ ใ จและโทรศั พ ท์ เ พื่ อ นนั ด รั บ ออเดอร์ น�้ ำ แข็ ง ไปทั่ ว บริ เ วณบางยี่ ขั น ตั้ ง แต่
ร้านอาหารตามสั่งหรือร้านขายน�้ำตั้งแต่แก้วละ 5 บาทจนถึงน�้ำเฉียดแก้วละ 100 บาท ป้าคือ
เบื้องหลังความเย็นสดชื่นดับกระหายของชาวบางยี่ขัน และเมนูน�้ำธรรมดาที่มากด้วยก�ำไรได้
ก็มาจากส่วนหนึ่งของน�้ำแข็งจากร้านป้าเนี้ยแหละ
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แม่น�้ำเจ้าพระยานั้นถือเป็นเส้นทางการคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้า
มาของทัวร์จนี กระโปรงยาวระพืน้ พร้อมรองเท้าส้นสูง แว่นกันแดดสีดำ� พร้อมกับหมวกปีกกว้าง
หลากหลายสีที่ดูเป็นมิตรกับการปกป้องผิวแต่เป็นอันตรายต่อการขึ้นลงเรือเป็นอย่างสูง
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านัน้ ราวปี พ.ศ.2353 ได้มกี ารบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับสถานทีแ่ ห่งหนึง่
ในชุมชนบางยีข่ นั ขึน้ โดยผูท้ ไี่ ด้ถกู ยกย่องว่าเป็นปราญช์ในด้านบทกวีทมี่ นี ามว่า “สุนทรภู”่ นัน้
ได้ประพันธ์บทกวีช่วงหนึ่งขึ้นเพื่อบันทึกเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านได้เดินทางผ่าน
ในขณะที่ก�ำลังเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองตลอดเส้นทางในแม่น�้ำเจ้าพระยาบทกวีนี้
ที่ในยุคต่อมาได้กลายเป็นบทท่องจ�ำในวิชาภาษาไทย และได้รู้จักกันในชื่อ “นิราศภูเขาทอง”
นั้นเองในวิชาภาษาไทยพวกเรายืนหน้าห้องพลางมองหน้าเพื่อนให้จังหวะแล้วเริ่มเปล่งเสียง
ท่องจากความทรงจ�ำพร้อมๆ กันว่า...
“ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
โอ้บาปกรรมน�้ำนรกเจียวอกเรา
ท�ำบุญบวชกรวดน�้ำขอส�ำเร็จ
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย
ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย
สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป
สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
แต่เมาใจนี้ประจ�ำทุกค�่ำคืนฯ”

“โรงเหล้าเก่า” คือค�ำเรียกของผู้คนในสมัยก่อนที่จะเรียกพื้นที่บริเวณนี้ เช่นเดียวกับ
กวีของสุทรภู่ ในอดีตพืน้ ทีแ่ ห่งนีค้ อื โรงเล่าอันเลือ่ งชือ่ พอๆ กับแม่นำ�้ สายส�ำคัญหากยังสงสัยว่า
ความเลือ่ งชือ่ นัน้ อยูถ่ งึ ยุคปัจจุบนั หรือไม่? ค�ำตอบทีฉ่ นั ได้คงเป็นว่าใช่ เพราะครัง้ หนึง่ เมือ่ บอก
ทางมายังสถาบันดนตรีจากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้า คุณลุงสูงวัยผู้ขับแท็กซี่คันหนึ่ง
แกดูงงๆ จะบอกทางลุงแกก็ยังสงสัยว่าจุดหมายปลายทางคืออะไร จนฉันฉุกใจแล้วลองพูด
ไปว่า “แถวๆ โรงเหล้าเก่าอ่ะค่ะ” ลุงแกร้องอ๋อและสามารถมาส่งอย่างถูกต้องจนแทบไม่ต้อง
บอกทาง จึงนับเป็นวีรกรรมความเลี่องชื่อที่มีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้ปัจจุบันโรงเหล้าจะ
ปิดตัวลงไปบ้างกลายเป็นตึกใหม่ๆ บ้างยังคงรูปร่างเก่าไว้ในรูปแบบทีเ่ รียกกันว่าอาคารอนุรกั ษ์
บ้างกลายเป็นลานกว้าง บ้างมีตน้ ไม้ขนึ้ มาหลากหลายสิง่ อย่างเปลีย่ นแปลงไปบ้างตามกาลเวลา
และมีบ้างที่กลายเป็นความทรงจ�ำของคนเก่า
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บางยีข่ นั ยังไม่จบเพียงแค่นนั้ แต่ยงั คงมีอกี ฝัง่ ทีย่ งั เป็นชุมชนบางยีข่ นั เช่นเดียวกัน นัน้ คือ
ชุมชนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับสะพานพระรามแปด หรือฝั่งริมน�้ำก่อนที่เราจะกลับรถใต้สะพาน
พระรามแปดมาสถาบันฝั่งนี้มักจะเป็นชุมชนและบ้านคนติดๆ กันเสียส่วนใหญ่เรื่องที่ดูเป็น
ปัญหาตอนนี้ส�ำหรับพวกเขานั้นคือการสร้างทางเดินบริเวณริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งยังคงเป็น
ประเด็นอยู่ในขณะนี้ เห็นได้จากป้ายน้อยใหญ่ที่ติดแสดงความเห็นอยู่เรื่อยๆ บริเวณในชุมชน
แห่งนี้เมื่อเรามองจากภาพมุมสูงแล้วบริเวณนี้สามารถเรียกว่าชุมชนแออัดก็ว่าได้ เพราะทุก
หลังคาของทุกบ้านแทบจะติดกันหมดแทบทั้งสิ้นจนแทบจะมองไม่เห็นทางเดิน แต่ถ้าเราลอง
เดินดูแล้วจะค้นพบว่าในชุมชนแออัดแห่งนี้ ถึงแม้จะมีทางเดินส�ำหรับการเดินแถวเรียงเท่านั้น
แต่ก็พูดได้เลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจทีเดียวแหละ จากการเดินส�ำรวจชุมชนแห่งนี้
ของฉันเริม่ มาตัง้ แต่ในสมัยเป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ในรายวิชาดนตรีเพือ่ ประชาสังคม ทีค่ าบเรียน
แรกๆ หลังจากจากแนะน�ำรายวิชาก็มีการพาเดินส�ำรวจชุมชนเสียเลย ฤกษ์งามยามดีที่ออก
แถวจากสถาบันดนตรีในตอนประมาณบ่ายโมง สิ่งที่ต้อนรับพวกเรานอกจากแสงอาทิตย์
ที่เจิดจ้านั้นก็คือคุณพ่อสมนึก สุขพานิช ซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบางยี่ขันเป็น
อย่างดี เป็นผูน้ ำ� การเดินส�ำรวจชุมชนในครัง้ นี้ หากเราเดินจากใต้สะพานพระรามแปดจะมีประตู
รัว้ เล็กๆ ทีจ่ ะน�ำเข้าสูช่ มุ ชนแห่งนีช้ มุ ชนในซอยแคบๆ ทีล่ ว้ นมีแต่สงิ่ ของทีผ่ ใู้ หญ่สมัยนีเ้ รียกมัน
ว่าความทรงจ�ำ  ร้านโชว์ห่วยที่ไม่ใช่ร้านเซเว่นมีอยู่หลายร้านในซอยแห่งนี้การด�ำรงอยู่ของ
ศาสนาในตรอกซอกซอยแคบๆ ทีถ่ กู เรียกโดยรวมว่า “พืน้ ทีส่ แี ดง” ศาลาปฎิบตั ธิ รรมของชุมชน
วัดสวนสวรรค์วดั เก่าแก่ทเี่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์ทนี่ า่ สนใจทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อด�ำทีม่ ตี งั้ แต่
สมัยอยุธยาเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ผ้คู นไม่ค่อยรู้จกั ไปจนถึงวัดคฤหบดีพระอารามหลวงที่อยู่
ติดแม่นำ�้ เจ้าพระยาและท่าเรือข้ามฟากทีจ่ ะพาเราไปสู่ทา่ เทเวศน์สถานทีท่ เี่ รือด่วนเจ้าพระยา
จอด ฉันรู้สึกเริ่มรู้จักกับสถานที่บริเวณนี้มากขึ้นเมื่อฉันเริ่มเบื่อกับการนั่งรถเมล์กลับบ้าน
การนัง่ เรือจึงถือเป็นตัวเลือกทีด่ ถี า้ มีเวลามากพอ การเดินผ่านชุมชนเพือ่ มาขึน้ เรือกลับ
บ้านจึงถือเป็นตัวเลือกที่ดี ส�ำหรับวันที่ไม่รีบ และเพื่อหลีกหนีมลพิษทางท้องถนนในช่วงเย็น
ในราคาเรือข้ามฟากเพียงแค่ประมาณ 8 บาท ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนเราอาจได้นั่งเรือ  ประหนึ่ง
เรือส่วนตัวเพื่อข้ามไปขึ้นเรือด่วนฝั่งท่าเทเวศน์อีกด้วย

ตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพและบรรยากาศของชุมชนบางยี่ขันบริเวณฝั่งธนย่านสะพาน
พระรามแปดทัง้ สองฝัง่ แล้ว ทัง้ บริเวณวัดพระยาศิรไิ อยสวรรค์และฝัง่ วัดคฤหบดี นัน้ คือชุมชนฝัง่
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ซ้ายและขวาทว่ายังขาดพืน้ ทีต่ รงกลางถ้าหากเราจะบอกว่า Central Park คือปอดของผูค้ นใน
มหานครนิวยอร์คแล้ว ฉันคิดว่าสวนพระรามแปดนีแ่ หละคือปอดของชาวบางยีข่ นั อย่างแท้จริง
หลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ตั้งแต่การวิ่งไล่จับของเด็กๆ ไปจนถึงการร�ำไทเก็ก
งานอดิเรกของเหล่าผูส้ งู วัย ผูค้ นบางส่วนวิง่ ออกก�ำลังกายพร้อมหูฟงั คูใ่ จ ในขณะทีผ่ คู้ นบางส่วน
หนึ่งประหนึ่งอยากหยุดเวลาโดยหันหน้าเข้าแม่น�้ำเจ้าพระยา ดูเกลียวคลื่นกระทบฝั่งจากการ
แล่นของเรือด่วนก็ถือเป็นการผ่อนคลายที่ดี หรือบ้างก็นอนกลางสนามหญ้ามองท้องฟ้าอย่าง
ไม่เกรงใจใคร และวอนขออย่าตกใจถ้าเห็นคนท่นี่ อนอยูต่ รงนัน้ คือนักศึกษาสถาบันฯนัน้ เอง
หลากหลายองค์ประกอบของชุมชนบางยี่ขันนั้นส�ำหรับฉันถ้าสังเกตให้ดีๆ ก็คือการอยู่
อย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริง ทุกอย่างล้วนมีเรื่องสอนใจและน่าขบขัน น�้ำปั่นสุดพรีเมียม
มีตน้ ทุนน�ำ้ แข็งจากซุม้ เล็กๆ ของคุณป้า วัดคฤหบดีพระอารามหลวงก็มไิ ด้ตงั้ อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
โดยไร้ซึ่งวัดเก่าหรือศาลาปฎิบัติธรรม การค้าที่ก้าวกระโดดและเข้าถึงผู้คนอย่างเซเว่นก็
ไม่ได้ลดเสน่ห์ของร้านโชว์ห่วยในซอยเล็กๆ แม่น�้ำเจ้าพระยาอันเลื่องชื่ออาจไม่มีเรื่องราว
หากปราศจากการเดินทางอย่างเรือทั้งในอดีต และเรือด่วนในปัจจุบันหรือสวนพระรามแปด
คงไร้ความหมายหาปราศจากการมาถึงของผู้ชม ชาวบ้านที่ขายของคงแย่ถ้าปราศจากนักท่อง
เที่ยวจีน รวมไปถึงสถาบันดนตรีฯคงไร้ซึ่งความทรงจ�ำหากปราศจากการเข้าถึงและเข้าใจของ
เด็กๆจากโรงเรียนและลุงๆป้าๆ ในละแวกเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้พื้นที่สีแดงนี้ไม่น่ากลัวอีก
ต่อไปการร่วมมือและเคียงข้างกันคือองค์ประกอบเล็กๆ อาจดูไร้ความหมายรูปภาพรูปหนึ่ง
จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากชิ้นส่วนเล็กๆ ทุกส่วนที่กล่าวมาคือองค์ประกอบเล็กๆ
ในภาพใหญ่ๆ ของชุมชนบางยี่ขัน ทุกความสัมพันธ์ล้วนแต่สอนใจจากสิ่งที่ฉันพบ ท�ำให้ฉัน
ได้คิด ท�ำให้ฉันได้รู้สึก และปฎิเสธไม่ได้ที่จะจดจ�ำ
ในขณะนีเ้ วลาช่วงเย็นได้ลว่ งเลยมาสัก
ระยะหนึง่ แสงแดดไม่รอ้ นจ้าเหมือนเช่นตอน
เช้าใต้สะพานพระรามแปดนัน้ เริม่ ครึกครืน้ ไป
ด้วยผู้คนที่มาท�ำกิจกรรม เพลงจากลานเต้น
แอโรบิค หรือเสียงไถสเก็ตบอร์ดของเหล่าเด็ก
วั ย รุ ่ น ผู ้ ช าย สายลมเย็ น จากฝั ่ ง ริ ม แม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาได้ปะทะหน้าเข้ามาเรือ่ ยๆ เช่นเดียว
กับช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังผ่านไปท้องฟ้าเริม่ สีเข้มขึน้
ทุกขณะ เหล่าพ่อค้าแม่ขายเริม่ เก็บของ เสียง
เพลงเบาลงทุกที กลุม่ วัยรุน่ สเก็ตบอร์ดเริม่ บอก
ลากันกลับบ้าน ทุกอย่างเริม่ กลับสูค่ วามสงบ
เพื่อรอการเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้
เมือ่ พระอาทิตย์ขนึ้ แสดงถึงวันใหม่พร้อมๆ กับ
ฉันทีค่ นุ้ เคยสถานทีแ่ ห่งนีม้ ากขึน้ ทุกวัน

นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดี
ผู้เขียน (2561)
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สำ�คัญ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	
ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา			
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา			
ฝ่ายการเงิน					
ฝ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน		
ฝ่ายบริการทางวิชาการ			

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย: 191
สถานีต�ำรวจบางยี่ขัน: 02 424 1440
สถานีต�ำรวจบางพลัด: 02 424 1108
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร: 199
สถานีดับเพลิงบางอ้อ: 02 424 2910
สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน: 02 413 3738
สถานีดับเพลิงบวรมงคล: 02 424 2823
กองปราบปราม แจ้งอาชญากรรม: 1195
ต�ำรวจทางหลวง: 1193
ต�ำรวจท่องเที่ยว: 1155
สายด่วน กทม: 1555
สถานีวิทยุ จส100: 1137, 02 711 9151 8
ศูนย์บริการรถลาก: 1677
แจ้งรถหาย: 1192, 02 205 0088
หน่วยแพทย์กู้ชีพ
ศูนย์เอราวัณ (กทม.) 1646
ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) 1669
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โทรศัพท์:
โทรสาร:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์:

02 447 8592, 02 447 8597
02 447 8598
02 447 8597
02 447 8597 (1132)
02 447 8597 (1115)
02 447 8597 (1102)
02 447 8597(3107)
02 447 8597 (3113)

ชีวิตและสุขภาพ
สายด่วนบัตรทอง: 1330
โรงพยาบาลศิริราช: 02 419 7000
โรงพยาบาลเจ้าพระยา: 02 434 0117
โรงพยาบาลรามาธิบดี: 02 200 3000
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักงานเขตบางพลัด: 0 2424 3777
ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย: 0 2424 0747
ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา: 0 2441 4973
ส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน: 0 2424 1742
ส�ำนักงานเขตดุสิต: 0 2243 5311
แจ้งบัตร ATM หาย
ธนาคารกรุงเทพ: 1333
ธนาคารกรุงไทย: 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: 1572
ธนาคารกสิกรไทย: 0 2888 8888
ธนาคารไทยพาณิชย์: 0 2777 7777

ช่องทางการประชาสัมพันธ์
w Website
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
www.pgvim.ac.th/
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
www.pgvim.ac.th/pyo
โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต
www.pgvim.ac.th/digital
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางดด้านดนตรีคลาสสิก
www.pgvim.ac.th/sym

G Facebook Page
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Students
คณะขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIMSingers
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี
นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์
นายสิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์
ออกแบบและจัดทำ�รูปเล่ม
นายกฤติน ธีรวิทยาอาจ
ดำ�เนินการจัดพิมพ์
บริษัท เบสิค เกียร์ จำ�กัด
99 หมู่ 6 ซ.ปิ่นนคร 4 ถ.บรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0 2880 8272 7 โทรสาร : 0 2880 7981
เว็บไซต์ : http://www.basicgear.co.th
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