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พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว 

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็าฯ 

สยู่ามบรมราชิกุมารี เสด็็จพระราชิด็ำาเนินแทนพระองค์์ไปพระราชิทานปริญญาบัตร

ณ สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา กรุงเทพมหานค์ร ประจำาปีการศึกษา 2562
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พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว 
ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็าฯ 
สยู่ามบรมราชิกุมารี เสด็็จพระราชิด็ำาเนินแทนพระองค์์ไปพระราชิทานปริญญาบัตร 
แก�ผู้่้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ประจำาปีการศึกษา 2562

FEATURES

วัันจัันทร์์ท่� 4 มกร์าคม 2564 พร์ะบาทสมเด็็จัพร์ะปร์เมนทร์ 

ร์ามาธิิบด่็ศร่์สินทร์มหาวัชิิร์าลงกร์ณ พร์ะวัชิิร์เกลา้เจ้ัาอยู่่�หัวั 

ทร์งพร์ะกรุ์ณาโปร์ด็เกล้าโปร์ด็กร์ะหม�อมให้ สมเด็็จัพร์ะ

กนิษฐาธิิร์าชิเจ้ัา กร์มสมเด็็จัพร์ะเทพร์ตันร์าชิสุด็าฯ สยู่ามบร์ม

ร์าชิกมุาร่์ เสด็็จัฯ แทนพร์ะองคไ์ปพร์ะร์าชิทานปร์ญิญาบัตร์

ดุ็ริ์ยู่างคศาสตร์บัณฑิิตแก�ผู้่้สำาเร็์จัการ์ศึกษาจัากสถาบันด็นตร่์

กัลยู่าณิวััฒนา ปร์ะจัำาปีการ์ศึกษา 2562 จัำานวัน 29 คน 

ณ ห้องสังค่ตวััฒนา อาคาร์อำานวัยู่การ์ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิ

วััฒนา กรุ์งเทพมหานคร์ 

สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนาเป็นมหาวิัทยู่าลัยู่เฉพาะทางด้็าน 

ด็นตร่์ในกำากับของรั์ฐ จััด็ตั�งขึ�นเพ่�อเทิด็พร์ะเก่ยู่ร์ติในมงคล

วัโร์กาสท่�สมเด็็จัพร์ะเจ้ัาพ่�นางเธิอ เจ้ัาฟ้้ากัลยู่าณิวััฒนา 

กร์มหลวังนร์าธิิวัาสร์าชินคริ์นทร์์ ทร์งเจัริ์ญพร์ะชินมายู่ ุ84 พร์ร์ษา 

ในวัันท่� 6 พฤษภาคม 2550 โด็ยู่รั์ฐบาลสำานึกในพร์ะกรุ์ณาธิิคุณ

ท่�ทร์งบำาเพ็ญพร์ะกร์ณ่ยู่กิจัเพ่�อชิาวัไทยู่ตลอด็มา สถาบนัฯ ได้็

ด็ำาเนินการ์ตามพันธิกิจัหลัก ได้็แก� การ์จััด็การ์เร่์ยู่นการ์สอน 

การ์วิัจััยู่ การ์บริ์การ์วิัชิาการ์ และการ์ทำานุบำารุ์งศิลปวััฒนธิร์ร์ม 

ม่ควัามร์�วัมม่อทางวิัชิาการ์กับสถาบันการ์ศึกษาทั�งในปร์ะเทศ

และต�างปร์ะเทศ เพ่�อให้เกิด็การ์แลกเปล่�ยู่นองค์ควัามร้่์ 

ด้็านด็นตร่์ ตลอด็จันการ์แลกเปล่�ยู่นคณาจัาร์ยู่แ์ละนักศึกษา 

นอกจัากการ์ปร์ะชิุมทางวิัชิาการ์นานาชิาติทางด้็านด็นตร่์

อยู่�างต�อเน่�อง ก�อให้เกิด็การ์นำาเสนอผู้ลงานทางด้็านด็นตร่์โด็ยู่ 

ผู้่้เช่ิ�ยู่วัชิาญ และการ์แสด็งด็นตร่์ในร่์ปแบบต�าง ๆ สถาบัน

ด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนายู่ังมุ�งเน้นให้นักศึกษาได้็ม่ส�วันร์�วัมกับ

ชุิมชินบางยู่่�ขัน และชุิมชินใกล้เค่ยู่งในการ์ให้ควัามร้่์ด้็านด็นตร่์

แก�เยู่าวัชินและผู้่้สนใจั ร์วัมทั�งม่การ์แสด็งด็นตร่์เพ่�อเป็นกำาลัง

ใจัแก�ผู้่้ป่วัยู่และญาติท่�มาใช้ิบริ์การ์ท่�โร์งพยู่าบาลศิริ์ร์าชิ และ

ด้็านการ์ทำานุบำารุ์งศิลปวััฒนธิร์ร์ม โด็ยู่การ์จััด็ตั�งวังดุ็ร์ิยู่างค์

เยู่าวัชินสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา ในขณะเด่็ยู่วักันก็ได้็ 

มุ�งเน้นให้ผู้่้เร่์ยู่นม่ควัามร้่์ ควัามชิำานาญและทักษะในด็้าน

ด็นตร่์และเพร่์ยู่บพร้์อมทั�งคุณธิร์ร์มจัริ์ยู่ธิร์ร์ม 

ตลอด็ร์ะยู่ะเวัลา 9 ปีท่�ผู้�านมา สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา 

ได้็ส่บสานพร์ะปณิธิาน ของสมเด็็จัพร์ะเจ้ัาพ่�นางเธิอ เจ้ัาฟ้้า

กัลยู่าณิวััฒนา กร์มหลวังนร์าธิิวัาสร์าชินคริ์นทร์์ ในการ์พัฒนา
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เยู่าวัชินไทยู่ให้ได้็เร่์ยู่นร้่์ เพิ�มพ่นปร์ะสบการ์ณ์

ในการ์แสด็งด็นตร่์อยู่�างม่ออาช่ิพโด็ยู่กิจักร์ร์ม

มุ�งส�งเสริ์มทักษะการ์บร์ร์เลงด็นตร่์ในร่์ปแบบ

ออร์์เคสตร์า ด้็วัยู่การ์ฝึึกฝึนและปฏิิบัติการ์จัร์งิ

กับผู้่้อำานวัยู่เพลงและนักด็นตร่์ร์ะดั็บชิาติและ

นานาชิาติท่�ได้็ร์�วัมแบ�งปันและให้ควัามร้่์กับ

เยู่าวัชิน ในการ์เสร์มิสร้์างศักยู่ภาพของเยู่าวัชิน

เหล�าน่�ให้เป็นบุคลากร์ท่�จัะนำาสังคมไทยู่ไปส่�การ์

พัฒนาอยู่�างยัู่�งยู่่น ซึึ่�งสถาบนัด็นตร่์กลัยู่าณิวััฒนา

ม่เจัตนาร์มณ์ในการ์ส่บสานพร์ะปณิธิานของ

สมเด็็จัพร์ะเจ้ัาพ่�นางเธิอ เจ้ัาฟ้้ากัลยู่าณิวััฒนา 

กร์มหลวังนร์าธิิวัาสร์าชินคริ์นทร์์ อันมุ�งเน้น 

การ์สร้์างควัามร์�วัมม่อร์�วัมใจัในการ์ทำางาน เพ่�อ

ปร์ะโยู่ชิน์ และควัามสุขของผู้่้อ่�น ผู้�านศาสตร์์แห�ง

ด็นตร่์ เป็นองค์ปร์ะกอบท่�สำาคัญในการ์พัฒนา

ทรั์พยู่ากร์มนุษยู่์ของชิาติให้ไปส่�ควัามเจัริ์ญ 

ทั�งทางร์�างกายู่ สติปัญญา และจิัตใจั สมดั็ง

ปณิธิานของสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนาท่�วั�า 

“ด็นตร่์แห�งช่ิวิัต ด็นตร่์แห�งแผู้�นดิ็น”

FEATURESFEATURES
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ถวายู่พระพร สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็าฯ สยู่ามบรมราชิกุมารี

พิธิีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายู่ 
สมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ เจ้าฟ้้ากัลยู่าณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิิวาสราชินค์รินทร์

เน่�องด้็วัยู่สำานักพร์ะร์าชิวััง ออกแถลงการ์ณ์เร่์�อง 

สมเด็็จัพร์ะกนิษฐาธิิร์าชิเจ้ัา กร์มสมเด็็จัพร์ะเทพ

รั์ตนร์าชิสุด็าฯ สยู่ามบร์มร์าชิกุมาร่์ ทร์งพร์ะปร์ะชิวัร์ 

สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา นำาโด็ยู่ผู้่้รั์กษาการ์แทน

อธิิการ์บด่็ ร์องศาสตร์าจัาร์ยู่ ์คุณหญิงวังจัันทร์์ พินัยู่

นิติศาสตร์์ พร์้อมด้็วัยู่คณะผู้่้บริ์หาร์ และบุคลากร์ 

ร์�วัมลงนามถวัายู่พร์ะพร์สมเด็็จัพร์ะกนษิฐาธิิร์าชิเจ้ัา 

กร์มสมเด็็จัพร์ะเทพร์ัตนร์าชิสุด็าฯ สยู่ามบร์มร์าชิ

กุมาร่์ ในวัันท่� 15 มกร์าคม 2564 ณ ศาลาสหทัยู่

สมาคม ในพร์ะบร์มมหาร์าชิวััง 

เม่�อวัันท่� 1 กุมภาพันธ์ิ 2564 สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา 

"จััด็พิธ่ิบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวัายู่ สมเด็็จัพร์ะเจ้ัาพ่�นางเธิอ             

เจ้ัาฟ้้ากัลยู่าณิวััฒนา กร์มหลวังนร์าธิิวัาสร์าชินคริ์นทร์์" 

โด็ยู่ศาสตร์าจัาร์ยู่ค์ลินิกเก่ยู่ร์ตคุิณ นพ.ปยิู่ะสกล สกลสตัยู่าทร์ 

กิจรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

นายู่กสภาสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา ปร์ะธิานในพิธ่ิ ให้

เก่ยู่ร์ติจุัด็ธ่ิปเท่ยู่นบ่ชิาพร์ะรั์ตนตรั์ยู่ โด็ยู่ม่ผู้่้บริ์หาร์ คณาจัาร์ย์ู่ 

บุคลากร์ สถาบนัด็นตร่์กลัยู่าณิวััฒนา และแขกผู้่ม่้เก่ยู่ร์ต ิเข้า

ร์�วัมพิธ่ิในครั์�งน่�



กิจรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนากิจรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

คณะผู้่้บริ์หาร์และบุคลากร์สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา 

ได้็จััด็ปร์ะชุิมการ์จััด็ทำาร์�างยูุ่ทธิศาสตร์์สถาบัน ร์ะยู่ะ 5 ปี

พ.ศ. 2565-2569 ในวัันเสาร์์ท่� 20 ม่นาคม 2564 เวัลา 

09.00-16.00 น. ณ ห้อง L 100 อาคาร์ศ่นยู่์การ์เร่์ยู่นร้่์และ

สันทนาการ์ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา วิัทยู่ากร์รั์บเชิิญ

คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิิ� ท่�ปรึ์กษาด้็านพัฒนาร์ะบบคุณภาพและ

การ์จััด็การ์เชิิงยู่ทุธิศาสตร์์ในหน�วัยู่งานรั์ฐและเอกชิน เริ์�มจัาก

หัวัข้อแนวัคิด็การ์บริ์หาร์เชิิงยุู่ทธิศาสตร์์ ในเร่์�องควัามเข้าใจั

เร่์�องร์ะบบนิเวัศน์ทางธุิร์กิจัและยุู่ทธิศาสตร์์ กร์ะบวันการ์

บริ์หาร์เชิิงยุู่ทธิศาสตร์์ ต�อด้็วัยู่การ์ทบทวันบริ์บทแวัด็ล้อม

และทิศทางทางสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา โด็ยู่วัิทยู่ากร์

และผู้่้เข้าร์�วัมปร์ะชุิมร์�วัมอภิปร์ายู่ ทั�งวััตถุปร์ะสงค์หลัก 

วิัสัยู่ทัศน์ พันธิกิจั วััตถุปร์ะสงค์เชิิงยุู่ทธิศาสตร์์ และเป้าหมายู่

ในชิ�วังบ�ายู่ได้็ปร์ะชุิมต�อเน่�องในหัวัข้อทบทวันกลยุู่ทธ์ิการ์

พัฒนาของสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา ม่เน่�อหาเก่�ยู่วักับ

กลยู่ทุธ์ิการ์พัฒนาและโคร์งการ์สนับสนุนกลยุู่ทธ์ิ ถ่อเป็นการ์

ปร์ะชุิมท่�ม่ควัามสำาคัญต�อการ์พัฒนาสถาบันต�อไปในอนาคต 
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วัันท่� 25 กุมภาพันธ์ิ 2564 เวัลา 13.30 น. ณ ห้องสังค่ตวััฒนา สถาบนัด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา ศาสตร์าจัาร์ยู่ ์ด็ร์.แพทยู่ห์ญิงจิัร์ายูุ่ 

เอ่�อวัร์ากุล คณบด่็คณะแพทยู่ศาสตร์์และการ์สาธิาร์ณสุข วิัทยู่าลัยู่วิัทยู่าศาสตร์์การ์แพทย์ู่เจ้ัาฟ้้าจุัฬาภร์ณ์ ร์าชิวิัทยู่าลัยู่

จุัฬาภร์ณ์ และคณะ อัญเชิิญได็อาร่์�พร์ะร์าชิทานจัาก สมเด็็จัพร์ะเจ้ัาน้องนางเธิอ เจ้ัาฟ้้าจุัฬาภร์ณวัลัยู่ลักษณ์ อัคร์ร์าชิกุมาร่์ 

กร์มพร์ะศร่์สวัางควััฒน วัร์ขัตติยู่ร์าชินาร่์ มามอบให้ ร์องศาสตร์าจัาร์ยู่์ คุณหญิงวังจัันทร์์ พินัยู่นิติศาสตร์์ ผู้่้รั์กษาการ์แทน

อธิิการ์บด่็ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา และ อาจัาร์ย์ู่ ด็ร์.คมสัน ดิ็ลกคุณานันท์ คณบด่็สำานักวิัชิาดุ็ริ์ยู่างคศาสตร์์ ในโอกาส

น่�ได้็ร์�วัมกันหาร่์อเพ่�อแลกเปล่�ยู่นทางวิัชิาการ์

ค์ณะแพทยู่ศาสตร์และการสาธิารณสุข วิทยู่าลัยู่วิทยู่าศาสตร์การแพทย์ู่
เจ้าฟ้้าจุฬาภรณ์ ราชิวิทยู่าลัยู่จุฬาภรณ์ อัญเชิิญได็อารี�พระราชิทานจาก 
สมเด็็จพระเจ้าน้องนางเธิอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณวลัยู่ลักษณ์ อัค์รราชิกุมารี 
กรมพระศรีสวางค์วัฒน วรขัตติยู่ราชินารี

ประชุิมการจัด็ทำาร�างยุู่ทธิศาสตร์สถาบันระยู่ะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569



กิจรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนากิจรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

ในวัันท่� 24 ม่นาคม 2564 ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ู่ คุณหญิงวังจัันทร์์

พินัยู่นิติศาสตร์์ ผู้่้รั์กษาการ์แทนอธิิการ์บด่็ สถาบันด็นตร่์

กัลยู่าณิวััฒนา ผู้่้บริ์หาร์ และบุคลากร์ เข้าร์�วัมแสด็งควัามยิู่นด่็ 

ต�อ ศาสตร์าจัาร์ย์ู่เก่ยู่ร์ติคุณ คุณหญิงไขศร่์ ศร่์อรุ์ณ ใน

โอกาสท่�ได้็รั์บการ์โปร์ด็เกล้าฯ ให้ด็ำาร์งตำาแหน�งนายู่กสภา

มหาวิัทยู่าลัยู่ศิลปากร์

ในวัันท่� 18 ม่นาคม 2564 พลเร่์อตร่์ ชัิยู่ณร์งค์ บุณยู่รั์ตกลิน

ผู้่้บัญชิาการ์ฐานทัพเร่์อกรุ์งเทพ และคณะเด็ินทางเข้าร์�วัม

ปร์ะชุิมกับคณะผู้่้บริ์หาร์ อาจัาร์ย์ู่ และบุคลากร์ ณ ห้อง 

209 อาคาร์อำานวัยู่การ์ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา นำาโด็ยู่ 

ร์องศาสตร์าจัาร์ยู่ ์คุณหญิงวังจัันทร์์ พินัยู่นิติศาสตร์์ ผู้่รั้์กษาการ์ 

ในวัันท่� 24 ม่นาคม 2564 ผู้่้ชิ�วัยู่ศาสตร์าจัาร์ยู่์ ด็ร์.ภาสพงศ์ 

ศร่์พิจัาร์ณ์ คณบด่็ คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิัทยู่าลัยู่ธิร์ร์มศาสตร์์ 

และคณะ ได้็เข้าร์�วัมปร์ะชุิมกับ อาจัาร์ย์ู่ ด็ร์.คมสัน ดิ็ลกคุณานันท์ 

คณบด่็สำานักวิัชิาดุ็ริ์ยู่างคศาสตร์์ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา       

ซึึ่�งเป็นการ์ปรึ์กษาหาร่์อภายู่หลังจัากการ์ลงนามในข้อตกลงควัาม

ร์�วัมม่อร์ะหวั�างกนัในด็า้นวิัชิาการ์ เพ่�อร์�วัมกนัจััด็ทำาร์ายู่วัชิิาใหม�

ท่�เกิด็จัากควัามร์�วัมม่อร์ะหวั�างคณะศิลปศาสตร์์และสำานักวิัชิา

วิัชิาด็ุริ์ยู่างคศาสตร์์ และส�งเสริ์มให้เกิด็ควัามร์�วัมม่อต�อไปใน

อนาคตในเร่์�องการ์จััด็หลักส่ตร์

แทนอธิิการ์บด่็ เก่�ยู่วักับควัามร์�วัมม่อทางด้็านวิัชิาการ์และ

การ์ศึกษา เพ่�อให้เกิด็การ์พัฒนาเยู่าวัชินด็นตร่์คลาสสิกร์�วัมกัน 

เชิ�น การ์ส�งกำาลังพลเข้าศึกษาต�อในร์ะดั็บปริ์ญญาตร่์ 

ณ สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา เป็นต้น
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แสด็งค์วามยิู่นดี็ต�อศาสตราจารย์ู่เกียู่รติคุ์ณ คุ์ณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

กิจกรรมเร่�อง ค์วามโปร�งใสในการทำางานและผู้ลประโยู่ชิน์ทับซ้้อน

เน่�องจัากม่ปัญหาท่�เกิด็ขึ�นในสังคมเก่�ยู่วักับหน�วัยู่งานของ

ภาครั์ฐท่�ม่การ์ด็ำาเนินงานท่�ไม�โปร์�งใส ม่การ์บริ์หาร์งานอยู่�าง

ไม�ม่คุณธิร์ร์มและจัริ์ยู่ธิร์ร์ม ร์วัมไปถึงการ์ทุจัริ์ตและปร์ะพฤติ 

มิชิอบเกิด็ขึ�นอยู่�างมากมายู่ ก�อให้เกิด็ผู้ลกร์ะทบและควัาม

เส่ยู่หายู่ต�อปร์ะเทศอยู่�างมหาศาล รั์ฐบาลจึังได้็แถลงนโยู่บายู่ 

11 ด้็าน อันร์วัมถงึปร์ะเด็็นเร่์�องการ์ส�งเสร์มิการ์บร์หิาร์ร์าชิการ์

แผู้�นดิ็นท่�ม่ธิร์ร์มาภิบาล และการ์ป้องกันและปร์าบปร์าม

การ์ทุจัริ์ตและปร์ะพฤติมิชิอบ ดั็งนั�นสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิ

วััฒนาจึังได้็จััด็กิจักร์ร์ม ควัามโปร์�งใส�ในการ์ทำางานและผู้ล

ปร์ะโยู่ชิน์ทับซ้ึ่อน ขึ�นในวัันท่� 31 ม่นาคม 2564 เพ่�อเสริ์ม

สร้์างควัามร้่์ควัามเข้าใจัในเร่์�องการ์ป้องกันการ์ทุจัริ์ตคอร์์รั์ปชัิ�น 

ผู้ลปร์ะโยู่ชิน์ทับซ้ึ่อน และปล่กจิัตสำานึกในการ์ปฏิิบัติงานโด็ยู่

ไม�ม่การ์ทุจัริ์ตให้กับบุคลากร์ในสถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนา 

ร์วัมถึงปฏิิบัติงานในหน้าท่�อยู่่�ในจัริ์ยู่ธิร์ร์ม คุณธิร์ร์มท่�ด่็งาม 

เกิด็ปร์ะสิทธิิภาพและปร์ะสิทธิิผู้ลส่งสุด็ในการ์ปฏิิบัติงาน 

อ่กทั�งเกิด็ควัามเข้าใจัและหาแนวัทางป้องกันการ์ฉ้อร์าษฎร์์

บังหลวังไม�ให้เกิด็ขึ�นในสถาบัน

ศ่นย์ู่วิทยู่คี์ตศิลป์ค์ลองหลวง
สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

สถาบันด็นตร่์กัลยู่าณิวััฒนาได้็ริ์เริ์�มโคร์งการ์จััด็ตั�งศ่นยู่ ์

การ์เร่์ยู่นร้่์ โด็ยู่ใช้ิช่ิ�อวั�า “ศ่นยู่วิ์ัทยู่ค่ตศิลป์” บนเน่�อท่�กวั�า 

6 ไร์� ณ ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวัง จัังหวััด็ปทุมธิาน่ 

โด็ยู่ได้็รั์บการ์สนับสนุนงบปร์ะมาณจัากสำานักงบปร์ะมาณ

ในลกัษณะผู่้กพันเป็นเวัลา 2 ปี โด็ยู่ม่วััตถุปร์ะสงคเ์พ่�อส�ง

เสริ์มและพัฒนาการ์วิัชิาการ์ด้็านการ์วิัจััยู่ด็นตร่์ ลักษณะ

อาคาร์เป็นอาคาร์เอนกปร์ะสงค์ปร์ะกอบด้็วัยู่ห้องจััด็แสด็ง

ขนาด็เล็ก ห้องปร์ะชุิม ห้องเร่์ยู่น และห้องปฏิิบัติการ์ด้็าน

นวััตกร์ร์มด็นตร่์ 

ผู้่้บัญชิาการฐานทัพเร่อกรุงเทพและค์ณะเข้าร�วมประชุิมหาร่อ
ค์วามร�วมม่อทางวิชิาการ

ค์ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยู่าลัยู่ธิรรมศาสตร์
และค์ณะ เข้าร�วมประชุิมหาร่อ
การปรับปรุงหลักส่ตร
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