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ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 
----------------- 

 
1.ช่ือผู้ได้รับเสนอ 
 นายวจิิตร จิตรรังสรรค ์
 
2. ประวัติส่วนตัว 

เกิดเม่ือวนัที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 
บิดาช่ือ  นายกิมฮั้ว แซ่ตั้ง 
มารดาช่ือ  นางอ่ีเท่ย แซ่โงว้ 
สมรสกบั นางเตือนตา จิตรรังสรรค ์  
มีบุตร 2 คน 1. นายศศิศ จิตรรังสรรค ์ ต  าแหน่งดุริยางคศิลปิน กลุ่มงานดุริยางคส์ากล ส านกั 

    การสงัคีต กรมศิลปากร 
2. นายตวษิ จิตรรังสรรค ์ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- 
    มหาวทิยาลยั 

ที่อยูปั่จจุบนั 323/2 ถนนริมคลองประปาฝ่ังซา้ย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒิการศึกษา  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนโกศลวทิยา 
 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนิพทัธว์ทิยา 
 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย จากโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 



การศึกษาด้านดนตรี 
 ศึกษาทางดา้นการบรรเลงดนตรีและทฤษฎีดนตรีสากลจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ 
 ศึกษาดา้นวชิาทฤษฎีดนตรีสากลจาก อาจารยต์รอง ทิพยวฒัน์ 
 ศึกษาดา้นวชิาการเรียบเรียงเสียงประสานจาก อาจารยแ์มนรัตน์ ศรีกรานนท ์
 ศึกษาดา้นการประสานเสียงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัเอกชูชาติ พทิกัษากร 
 

ผลงานด้านการประพนัธ์เพลง 
 ด้านการประพนัธ์บทเพลงไทยสากลตามสมยันิยม 

1. บทเพลง “ตองอ่อน”  
เป็นบทเพลงที่ประพนัธส์ าหรับวง Asian Youth เป็นวงประเภท Symphonic Band  เพือ่น าไปใช ้

ในการแสดงคอนเสิร์ต ณ ประเทศสิงคโปร์  ในงานการบรรเลงดนตรีอาเซียน 
2. บทเพลง “รัตนโกสินทร์ 222 ปี” 

เป็นบทเพลงที่ประพนัธข์ึ้นส าหรับวงโยธวาทิตหรือวง Symphonic Band ของโรงเรียนราชวนิิต 
บางแกว้ เพือ่ใชใ้นการเขา้ร่วมประกวด Asian Symphonic Band จดัโดยมหาวทิยาลยัมหิดล 

3. บทเพลง “อาเศียรวาทสดุดี” 
เป็นบทเพลงที่เรียบเรียงขึ้นส าหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนวดัสุทธิวราราม โดยเป็นบทเพลงที่มี 

ลกัษณะรูปแบบของ Symphonic Poem โดยการขบัเสภาประกอบการบรรเลงบทเพลง เน่ืองในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองราชยค์รบ 60 ปี  

 
ผลงานด้านการประพนัธ์บทเพลงประจ าสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 

1. บทเพลง “มาร์ชส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
      เป็นบทเพลงที่ประพนัธท์  านองไวส้ าหรับวงหสัดนตรี หรือวง Big Band   ส าหรับการจดัท าบทเพลง

ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2. บทเพลง “มาร์ชกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น” 

เป็นบทเพลงที่ประพนัธท์  านองไวส้ าหรับวงหสัดนตรี หรือวง บ๊ิกแบนด์   ส าหรับการจดัท าบทเพลง
ส าหรับเป็นเพลงประจ าหน่วยงาน 

 

ผลงานด้านการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง 
การเรียบเรียงบทเพลงประจ าสถาบนัและองคก์ร ส าหรับวงดนตรีประเภทต่าง ๆ อาทิ 

1. วงดนตรี Big Band ไดแ้ก่ วงดนตรีเฉลิมราชย ์และวงดนตรีสากลธนาคารกสิกรไทย 



2. วงโยธวาทิต ไดแ้ก่วงโยธวาทิตจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนหอวงั โรงเรียน 
                        วดัสุทธิวราราม โรงเรียนจิตรลดา เป็นตน้ 

3. คณะนกัร้องประสานเสียง เช่น การเรียบเรียงบทเพลง “พระคุณที่สาม” ซ่ึงเป็นรูปแบบของ 
                        บทเพลงที่วงขบัร้องประสานเสียงน ามาใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

4. วงแชมเบอร์ (Chamber) มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผลงานด้านการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงส าคญัของแผ่นดนิ 
 

1. เป็นเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธจ์  านวน 28 บทเพลง จดัโดยมหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงน าไปใชใ้น
การบนัทึกเสียง ณ North Texas University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. เป็นผูร่้วมจดัท าบทเพลงพระราชนิพนธ ์จดัโดย ส านกังานส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ ส านกังาน
นายกรัฐมนตรี 

3. เป็นผูร่้วมจดัท าบทเพลงส าหรับการประกวดร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธจ์ดัโดยส านกังานเขต
ดุสิต ต่อมาจดัโดยกรุงเทพมหานคร 

 

งานด้านวชิาการดนตรี 
ที่ปรึกษาดา้นหลกัสูตรการสอนดนตรีใหก้บัสถาบนัดนตรียามาฮ่า บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จ  ากดั และ

เป็นผูดู้แลการเรียนการสอนในหมวดวิชาทฤษฎีดนตรีและวชิาที่เก่ียวขอ้ง 
 
ปีพ.ศ. 2540-2545   เป็นอาจารยป์ระจ าวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล  เป็นผูส้อนรายวิชา 

ทฤษฎีดนตรีสากล (Music Theory), การฝึกโสตประสาท (Ear Training), การ
ประพนัธบ์ทเพลง (Orchestration) 

 
 ปีพ.ศ. 2541                 เป็นวทิยากรบรรยายวชิาการเรียบเรียงบทเพลงส าหรับวงดุริยางคเ์คร่ืองลม  

ในงานสมัมนาครูผูค้วบคุมวงโยธวาทิตทัว่ประเทศ จดัโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
ปีพ.ศ. 2542-ปัจจุบนั     อาจารยพ์เิศษ ภาควชิาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผูส้อนรายวชิา 

การเรียบเรียงบทเพลง 
 

ปีพ.ศ. 2545             เป็นวทิยากรบรรยายวชิาการประพนัธเ์พลงส าหรับวงขบัร้องประสานเสียง  
           มหาวทิยาลยัรังสิต   
 



 ปีพ.ศ. 2546- ปัจจุบนั    เป็นอาจารยพ์เิศษคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
           บา้นสมเด็จเจา้พระยา สอนในรายวชิาการเรียบเรียงบทเพลงส าหรับ 
           วงโยธวาทิต  
 

 ปีพ.ศ. 2549-ปัจจุบนั     เป็นอาจารยส์อนวชิาทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน้ใหก้บันกัเรียนโรงเรียนดนตรี 
           สยามกลการ สาขาเซนทรัลพระราม 3 

ผลงานด้านการแสดงดนตรี 
 ปีพ.ศ. 2513-2517  เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 
 ปีพ.ศ. 2519-2523  เป็นสมาชิกวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

(CU Band)  
 ปีพ.ศ. 2532-2536 เป็นสมาชิกวงดนตรี The Yamaha Sound บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า  

จ ากดั ต  าแหน่งผูเ้ล่นเคร่ืองดนตรีทรอมโบน  
 ปีพ.ศ 2538-2553  เป็นสมาชิกวงดุริยางคซิ์มโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony  

Orchestra) ต าแหน่งผูเ้ล่นเคร่ืองดนตรี Electric Bass 
 ปีพ.ศ. 2535-ปัจจุบนั เป็นสมาชิกวงดนตรีสากลธนาคารกสิกรไทย ในต าแหน่งผูเ้ล่นเคร่ือง 

ดนตรี Trombone, Electric Bass และปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยเพลงและผู ้
เรียบเรียงเสียงประสานใหก้บัวงดนตรีสากลธนาคารกสิกรไทย   

 
 



3. การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ความสอดคล้องของการด ารงชีวิต  การปฏิบัติงาน  และผลงานของ นายวิจิตร จิตรรังสรรค์ ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก  
 

การด ารงชีวติและแนวทางปฏบิัตงิาน ผลการด าเนินงานคุณประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ เกยีรตคุิณที่ได้รับการยกย่อง 

การด ารงชีวติ 
วิจิตร จิตรรังสรรค ์ไดรั้บอิทธิพลของดนตรีคร้ังแรกจากโรงเรียน
มธัยมวดัสุทธิวราราม ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีท าช่ือเสียงดา้นวงโยธ
วาทิตให้กบัประเทศไทยเป็นโรงเรียนแรก ต่อจากนั้นไดศึ้กษา
เพ่ิมพูนความรู้ทางดนตรีจากสถาบนัดนตรีชั้นน าและครูอาจารยท่ี์
มีความเช่ียวชาญ เช่น อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท ์ผศ.พนัเอกชูชาติ 
พิทกัษากร เป็นตน้ จนเป็นผูมี้ความรู้ดา้นทฤษฎีดนตรีและการ
เรียบเรียงเสียงประสานท่ีมีความสามารถสูงคนหน่ึงของประเทศ
ไทย ไดรั้บความไวว้างใจจาก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ให้เรียบเรียง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ส าหรับ
บรรเลงดว้ยวงโยธวาทิต จ านวน 28 เพลง และเพลงชุดน้ีได้
บนัทึกเสียงท่ีมหาวิทยาลยั North Texas  ร่วมกบับทเพลงพระราช
นิพนธ์อีก 20 เพลงท่ีเรียบเรียงโดยนกัเรียบเรียงชาวต่างประเทศ 
ดว้ยความรู้ความสามารถน้ี จึงไดน้ ามาสร้างคุณประโยชน์ให้กบั
สังคมโดยการเรียบเรียงเพลงให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย 
นอกจากนั้นยงัน าความรู้มาใชส้อนนกัศึกษาในหลายมหาวิทยา 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นตน้  
 
 
 
 

ด้านการประพนัธ์เพลง 
ผลงานการประพนัธ์เพลงของวิจิตร จิตรรังสรรค ์

1 บทเพลง “ตองอ่อน”  เป็นบทเพลงที่ประพนัธ์
ส าหรับวง Asian Youth เป็นวงประเภทซิมโฟนิค 
แบนด ์ เพือ่น าไปใชใ้นการแสดงคอนเสิร์ต ณ 
ประเทศสิงคโปร์  ในงานการบรรเลงดนตรีอาเซียน 

2 บทเพลง “รัตนโกสินทร์ 222” 
เป็นบทเพลงที่ประพนัธข์ึ้นส าหรับวงโยธวาทิตหรือ
วงซิมโฟนิค แบนด ์โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้  

3 บทเพลง “อาเศียรวาทสดุดี” 
เป็นบทเพลงที่เรียบเรียงขึ้นส าหรับวงโยธวาทิต
โรงเรียนวดัสุทธิวราราม โดยเป็นบทเพลงที่มี
ลกัษณะรูปแบบของ Symphonic Poem เน่ืองใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวครองราชย์
ครบ 60 ปี 

 

พ.ศ. 2513-2517  เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนวดั
สุทธิวราราม 
 
พ.ศ. 2519-2523  เป็นสมาชิกวงดนตรีสากล สโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU Band)  

  
พ.ศ. 2532-2536 เป็นสมาชิกวงดนตรี The Yamaha 
Sound บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า 

  
พ.ศ 2538-2553 เป็นสมาชิกวงดุริยางคซิ์มโฟนีกรุงเทพ 
(Bangkok Symphony Orchestra) 
พ.ศ. 2535-ปัจจุบนั เป็นสมาชิกวงดนตรีสากลธนาคาร
กสิกรไทย และปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยเพลงและผูเ้รียบเรียง
เสียงประสานใหก้บัวงดนตรีสากลธนาคารกสิกรไทย   
 
 
 
 

 



การด ารงชีวติและแนวทางปฏบิัตงิาน ผลการด าเนินงานคุณประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ เกยีรตคุิณที่ได้รับการยกย่อง 

แนวทางปฏบิัติงาน 
วิจิตร จิตรรังสรรค ์เป็นผูไ้ขว่ควา้หาความรู้อยา่งไม่มีจ ากดั เป็นผู ้
มีความซ่ือสัตยม์ัน่คงต่อวิชาชีพ มีความเคารพครูอาจารยอ์ยา่งสูง 
ดว้ยบุคลิกภาพดงักล่าวจึงท าให้มีวินยัในการท างาน ไดผ้ลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นท่ีไวว้างใจของผูม้อบหมายงาน และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

วิจิตร จิตรรังสรรค ์มีความสามารถประยกุตค์วามรู้ทางดนตรี
ตะวนัตกให้สามารถบรรเลงผสมผสานกบัดนตรีไทย ปรับ
ประยกุตเ์ขา้กบัศิลปะไทย มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในศาสตร์ของ
ดนตรีวิทยาหรือรากเหงา้ของดนตรีจากจิตใจมนุษย ์สามารถน า
ความเขา้ใจเหล่าน้ีมาสอนนกัศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจจนได้
บณัฑิตทางดนตรีท่ีมีคุณภาพสูง 

วิจิตร จิตรรังสรรค ์สร้างสรรคผ์ลงานตลอดเวลา ทั้งในดา้นการ
ประพนัธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน ในดา้นการสอน
ยงัเป็นท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ดา้นดนตรีแก่นกัศึกษาอีกดว้ย 

วิจิตร จิตรรังสรรค ์ท างานร่วมกบันกัดนตรีทั้งวงท่ีมีขนาดใหญ่
เช่นวง Symphonic จึงเป็นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี  
วิจิตร จิตรรังสรรค ์สามารถเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาในแง่ของการควบคุมดูแลเน้ือหาเก่ียวกบัการประพนัธ์
และการเรียบเรียงดนตรี ทั้งมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารกบังานของตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

วิจิตร จิตรรังสรรค ์เป็นนกัดนตรีอาชีพ เป็นนกัประพนัธ์เพลง
อาชีพ และเป็นนกัเรียบเรียงเสียงประสานอาชีพ  สามารถ
สร้างสรรคแ์ละแสดงบนเวทีไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

 

4 บทเพลง “มาร์ชส านักงานต ารวจ แห่งชาติ” เป็นบท
เพลงที่ประพนัธท์  านองไวส้ าหรับวงหัสดนตรี หรือ
วงบิ๊กแบนด ์  ส าหรับการจดัท าบทเพลงของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

5     บทเพลง “มาร์ชกรมการปกครองส่วนท้องถิน่” เป็น
บทเพลงที่ประพนัธท์  านองไวส้ าหรับวงหัสดนตรี 
หรือวงบิ๊กแบนด ์  ส าหรับเป็นเพลงประจ า
หน่วยงาน 

ด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน 
การเรียบเรียงบทเพลงประจ าสถาบนัและองคก์ร ส าหรับ
วงดนตรีประเภทต่างๆ อาทิ 
1 วงดนตรีบ๊ิกแบนด์ ไดแ้ก่ วงดนตรีเฉลิมราชย ์และวง
ดนตรีสากลธนาคารกสิกรไทย 
2 วงโยธวาทิต ไดแ้ก่วงโยธวาทิตจากสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ อาทิ โรงเรียนหอวงั โรงเรียนวดัสุทธิวราราม 
โรงเรียนจิตรลดา เป็นตน้ 
3  คณะนักร้องประสานเสียง เช่น การเรียบเรียงบทเพลง 
“พระคุณที่สาม” ซ่ึงเป็นรูปแบบของบทเพลงที่วงขบัร้อง
ประสานเสียงน ามาใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
4  วงแชมเบอร์ (Chamber) มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ 
พ.ศ. 2540-2545 อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ ม.
มหิดล เป็นผูส้อนรายวชิาทฤษฎีดนตรีสากล การฝึกโสต-
ประสาท \ การประพนัธบ์ทเพลง 
 
พ.ศ. 2541 เป็นวทิยากรบรรยายวชิาการเรียบเรียงบท
เพลงส าหรับวงดุริยางคเ์คร่ืองลม ในงานสมัมนาครูผู ้
ควบคุมวงโยธวาทิตทัว่ประเทศ จดัโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน    เป็นอาจารยพ์เิศษ ภาควชิาศิลป
นิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น
ผูส้อนรายวชิาการเรียบเรียงบทเพลง 
 
พ.ศ. 2545 เป็นวทิยากรบรรยายวชิาการประพนัธ์เพลง
ส าหรับวงขบัร้องประสานเสียง มหาวทิยาลยัรังสิต   
 
พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน   อาจารยพ์ิเศษคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา สอนในรายวชิาการเรียบเรียงบทเพลงส าหรับ
วงโยธวาทิต  
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พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน    อาจารยส์อนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
เบื้องตน้ใหก้บันกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขา
เซนทรัลพระราม 3 

ผลงานด้านการเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช 

 

1  เรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธจ์  านวน 28 บทเพลง 
จดัโดยมหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงน าไปใชใ้นการบนัทึกเสียง 
ณ North Texas University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2  ร่วมจดัท าบทเพลงพระราชนิพนธ์ จดัโดย ส านกังาน
ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ ส านกังานนายกรัฐมนตรี 
3  ร่วมจดัท าบทเพลงส าหรับการประกวดร้องเพลงบท
เพลงพระราชนิพนธ์จดัโดยส านกังานเขตดุสิต ต่อมาจดั
โดยกรุงเทพมหานคร 

 

 
 


