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สารนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ไดพระราชทานนาม "สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา" ใหแกสถาบันระดับอุดมศึกษาในกํากับของ
รัฐแหงนี้ เพื่อสืบสานพระปณิธานในการที่ประเทศไทย
ควรมีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานดนตรี และไดมี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมให
มีการพัฒนาบุคลากรทางดานดนตรีใหมคี วามรู มีคณ
ุ ภาพ
มีความคิดสรางสรรค และสามารถที่จะบูรณาการใชองค
ความรูและความคิดสรางสรรคทางดานดนตรีใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดดาํ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร
และพันธกิจหลักของสถาบันฯ ไดแก ดานการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาอยาง
ตอเนื่องใหมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม

และจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
ดานการวิจัย สถาบันฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการวิจัยทาง
ดานดนตรี สวนดานการบริการวิชาการแกสงั คม สถาบันฯ ได
เขาไปมีสว นรวมดําเนินการและทํากิจกรรมรวมกับชุมชนโดย
รอบทุกเพศวัย และดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันฯ ไดดําเนินการเผยแพรการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยุทธศาสตรและพันธกิจ
ดังกลาวนีไ้ ดดาํ เนินการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังผลงานที่ปรากฎ
ชัดในรายงานประจําป
ในนามสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอขอบคุณ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน คณะผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ของสถาบันฯ ที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ และมีสวนรวมในการ
ผลักดันใหสถาบันฯ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
พันธกิจจนบรรลุผลสําเร็จ เพื่อการกาวสูการเปนสถาบัน
ดนตรีชั้นนําในระดับชาติและระดับนานาชาติ

(ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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สารประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ปพุทธศักราช 2560 เปนปที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ไดแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอยางตอเนื่องโดย
ตลอด การเสด็จสวรรคตสรางความโศกเศราแกพสกนิกร
ชาวไทยเปนอยางยิ่ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดจัด
บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระอัจฉริยภาพดานคีตศิลปอันเปนที่ประจักษในนานา
ประเทศ การแสดงดนตรีปณิธานความดี ตามรอยพระบาท
ทีย่ าตรา ซึง่ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดรบั เชิญใหจดั ณ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยอัญเชิญบทเพลง
พระราชนิพนธหลากหลายบทเพลงมาแสดงความกตัญู
กตเวทิตานอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบําเพ็ญ
กุศลเนื่องในพระราชพิธีปญญาสมวาร
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดจดั พิธถี วายความอาลัยและ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวงดุริยางคสถาบัน

ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ พรอม
กับรวมกันรองเพลง “ความฝนอันสูงสุด” และจุดเทียน
บูชา ณ ลานหนาพระอนุสาวรียสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
นอกจากนีส้ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นายังไดรบั เชิญใหแสดง
คอนเสิรต ในอีกหลากหลายโอกาสอันเปนการพัฒนาวงการ
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ขอขอบคุณผูใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ จนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
กอตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ สืบสานพระปณิธาน
ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

(รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา)
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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สารอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนความ
สําเร็จที่สําคัญที่สุดปหนึ่งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เนือ่ งจากเปนปที่ 5 นับจากทีไ่ ดรบั พระราชบัญญัตสิ ถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และเปนปที่ 4 ที่สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเปดรับนักศึกษา โดยมีเยาวชนใหความ
สนใจเขาศึกษาตอที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดนตรีแหงแรกของประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาและฝกฝนตาม
หลักสูตรแลว นักศึกษายังไดทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การ
แสดงในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 160 ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางสาธารณรัฐฝรั่งเศสและ
ราชอาณาจักรไทย การแสดงคอนเสิรตฉลองความรวม
มือระหวางสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย
การเขารวมแสดงคอนเสิรต ในงาน ADAMS International
Percussion Festival ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และ
การเขารวมแสดงในการประชุมวิชาการนานาชาติ SEAMEX
2017 (Southeast Asia Music Education Exchange)
ณ MATRADE Exhibition and Convention Centre
กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย

นอกจากนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังไดลงนามความ
รวมมือกับสถาบันดนตรียงเสียวโถว (Yong Siew Toh
Conservatory of Music) ของมหาวิทยาลัยแหงชาติ
สิงคโปร (National University of Singapore) สาธารณรัฐ
สิงคโปร นับเปนโอกาสสําคัญและเปนประโยชนอยางมาก
ในการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันดนตรีในตาง
ประเทศ ทั้งดานกิจกรรมและการสรางความรวมมือซึ่ง
มีวัตถุประสงคสําคัญ ในการมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความ
เปนเลิศดานดนตรี
ความสําเร็จดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนเกิดจากการสง
เสริมและสนับสนุนอยางเต็มกําลังความสามารถของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
สถาบัน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมถึงภาคเอกชนผูใหความ
อนุเคราะหสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาในทุก ๆ โอกาส ได
รวมแรงรวมใจกันพัฒนาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และ
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยใหเจริญกาวหนาสืบสาน
พระปณิธานของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

(รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร)
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

ปรัชญา

พันธกิจ

ดนตรีแหงชีวิต ดนตรีแหงแผนดิน
Music of Life, Music of Land
Musique de la Vie et de la Terre

1. เปนสถาบันดนตรีที่สรางและพัฒนาบุคลากรทางดาน
ดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสรางสรรค
และมีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทาง
ดานดนตรีใหเปนประโยชนเหมาะสมกับบริบทของ
สังคม
2. เปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรูท างดานดนตรี
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหกับสังคม
3. เปนศูนยรวมในการศึกษาคนควาวิจยั บูรณาการ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูท างดานดนตรีระหวางบุคคล ชุมชน
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

ปณิธาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ
ที่จะเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ในการทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางดนตรีคลาสสิกใหมมี าตรฐานในระดับสากล รวม
ทัง้ สงเสริมความรูค วามเขาใจอันดีเกีย่ วกับดนตรีคลาสสิกสู
สาธารณชน โดยการเปนตัวหลักสําคัญในการเผยแพรความ
รูและประสบการณดานดนตรีคลาสสิกใหกับสังคมไทย

วิสัยทัศน
เปนสถาบันดนตรีชั้นนําระดับนานาชาติ
To be a Leading International Conservatory of Music

คุณคาองคกร
Passionate รักในดนตรี : รักในการสรางสรรคและ
แสวงหาความรูทางดานดนตรีรอบดาน
Grace
สงางาม : มีความสงางามและมีศกั ดิศ์ รีในตน
Visionary มีวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค:
มีมุมมองทางดานดนตรีลึกซึ้ง กวางไกล
Integrated ประสานความแตกตาง : สามารถประยุกต
ใชความรูทางดานดนตรีไดอยางเหมาะสม
กับความเปลีย่ นแปลงของสังคมและยุคสมัย
สามารถเขาถึงผูคนไดทุกระดับชั้น
Modesty ออนนอมถอมตน : มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถที่จะประยุกตใชความรูทาง
ดานดนตรีเพื่อผูอื่นได
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ตราสัญลักษณ
ลักษณะของตราสัญลักษณ

เปนรูปทรงลายใบเทศ ภายในประกอบดวย ตัวอักษรยอ
“สกว” ประกอบกับกุญแจซอล อยูภายใน ดานลางเปน
ตัวอักษรชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
องคประกอบของตราสัญลักษณ ตราสัญลักษณสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาประกอบดวย
ตัวอักษรยอ “สกว” ประกอบกับสัญลักษณทางดนตรี
คือ กุญแจซอล กุญแจประจําหลัก G อยูภายในรูปทรง
ลายใบเทศ อันเปนหนึ่งในแมลายกระหนกของศิลปะ
ไทย ดานลางเปนตัวอักษรชื่อภาษาไทย สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI
VADHANA INSTITUTE OF MUSIC
ขนาด
แลวแตวัตถุประสงคในการใช โดยไมจํากัดขนาด
สี
ตัวอักษรยอ “สกว” และสัญลักษณกุญแจซอล สีขาว
อยูภายในรูปทรงลายใบเทศ สีฟา หมายถึง สีประจํา
พระองค สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มีชอื่ ภาษาไทย สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS
GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC สีทอง
หมายถึง ความรูสึกสูงคา สรางสรรค ความเจริญรุงเรือง
คลาสสิก
ความหมาย
ตราสัญลักษณนี้สื่อความหมายโดยรวมถึงสถาบัน
ดนตรี อันเกิดจากพระดําริของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดนตรีคลาสสิก
ในประเทศไทย
ผูออกแบบ
โดย ผูช ว ยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑณศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดอกไมประจําสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ดอกแกว
คนไทยโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนแกวไวประจําบาน
จะทําใหคนในบานมีความดีมีคุณคาสูง เพราะคําวา แกว
หมายถึง สิ่งที่ดีมีคาสูง เปนที่นับถือบูชาของบุคคลทั่วไป
ซึง่ โบราณไดเปรียบเทียบของทีม่ คี า สูงนีเ้ สมือนดัง่ ดวงแกว
นอกจากนีค้ นโบราณยังมีความเชือ่ อีกวา บานใดปลูกตนแกว
ไวประจําบานจะทําใหเปนคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความ
เบิกบาน เพราะแกวคือ ความใสสะอาด ความสดใส นอกจาก
นี้ดอกแกวยังมีสีขาวสะอาดสดใสมีกลิ่นหอมนวลไปไกล

และยังนําดอกแกวไปใชในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนา
ใหเปนสิริมงคลยิ่งอีกดวย
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงกําหนดให “ดอกแกว”
เปนดอกไมประจําสถาบัน เพื่อเทิดพระเกียรติและรําลึก
ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนรินทร
พระผูทรงพระราชทานนามสถาบัน
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ประวัติความเปนมาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเกิดจากความรวมมือรวมใจของ
คณะดุรยิ างคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวง
วัฒนธรรมที่รวมกันจัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีใน
รูปแบบของ Conservatory เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในมงคล
วโรกาสที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเจริญพระชนมายุ
84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ดวยสํานึกใน
พระกรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจนอยใหญเพื่อ
ชาวไทยตลอดมา รวมทัง้ เพือ่ สนองพระปณิธานทีจ่ ะพัฒนา
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยใหกา วหนาทัดเทียมนานาชาติ
เมื่อศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น
กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาดานดนตรีให
ทรงทราบ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ก็ไดมีพระกรุณาธิคุณ
พระราชทานชือ่ สถาบันวา “สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา”

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดให
ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟา
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดเห็นชอบโครงการจัดตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามทีส่ าํ นัก
งบประมาณไดเสนอแนะ เพื่อใหสามารถของบประมาณ
แผนดินมาดําเนินการในการจัดตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได
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วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550
กระทรวงวัฒนธรรมไดมหี นังสือขอความอนุเคราะหกระทรวง
อุตสาหกรรม ขอใชพนื้ ที่ 14 ไร บริเวณโรงงานสุราบางยีข่ นั
เดิมเชิงสะพานพระราม 8 ฝงธนบุรี เพื่อใชเปนพื้นที่จัด
ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดเสด็จ
พระราชดําเนินเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอด
พระเนตรสถานที่ ทั้งอาคารโรงลางขวด (ซึ่งตอมาคณะ
กรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริ (กปร.)
ไดบรู ณะและใชเปนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสาน
งานโครงการในพระราชดําริและมูลนิธิชัยพัฒนา) อาคาร
อํานวยการโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) และอาคารอนุรักษซึ่ง
อยูในความดูแลของกรมศิลปากร

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหจดั ตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา และอนุมัติงบประมาณจํานวน 22,535,750 บาท
สําหรับการดําเนินการเบื้องตนของโครงการฯ

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้งคณะทํางานดานออกแบบ
กอสรางและสถาปตยกรรมของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
และคณะทํางานดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชกระแสใหขอใชพ้ืนที่บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน
เพื่อใชเปนสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2552
กรมธนารักษ กระทรวงการคลังตอบอนุญาตใหมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใชอาคารราชพัสดุของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงเปนอาคารอํานวย
การ ไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 2552 เพื่อปรับปรุงเปน
เงิน 20 ลานบาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน
10 ลานบาท

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาใชพนื้ ทีว่ า ง 1,730 ตารางเมตร
ในบริเวณโรงงานบางยีข่ นั (เดิม) เปนทีส่ รางอาคารเรียนของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งไดรับงบประมาณแผนดิน
ป 2554 ถึงป 2557 ในการกอสรางเปนจํานวนเงิน
127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก A 49 จํากัด ภาย
ใตคําแนะนําของศาสตราจารยนิธิ สถาปตานนท ซึ่งเปน
ผูอ อกแบบ เริม่ กอสรางในป พ.ศ. 2554 โดยบริษทั เอสอิน
เตอร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูร บั จางกอสราง อาคาร
ดังกลาวเปนอาคาร 4 ชัน้ พืน้ ที่ใชสอย 4,180 ตารางเมตร

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ไดสนองพระราชดําริโดยไดตงั้ งบประมาณ 36 ลานบาท ตอ
เนื่องสําหรับป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2556 เพื่อบูรณะ
และจัดสรางพระอนุสาวรียส มเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟา
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เบือ้ งหนา
อาคาร คาดวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2557
อาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดรับผล
กระทบจากสถานการณอทุ กภัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบกลางเพื่อชวยเหลือฟนฟู
เยียวยาผูประสบอุทกภัยเปนจํานวนเงิน 2,357,000 บาท
การซอมแซมแลวเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554
พระครูศริ ธิ รรมานุรกั ษ เจาอาวาสวัดพระยาศิรไิ อยสวรรย
ประกอบพิธวี างศิลาฤกษอาคารเรียนสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา โดยประดิษฐานแผนศิลาฤกษทสี่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงเจิมพระราชทานแลว

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
เสด็จฯ ทรงเปดอาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พรอมกับอาคารของมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคาร
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการ
ในพระราชดําริ (กปร.) และทรงเจิมศิลาฤกษอาคารเรียน
ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา อาคารอํานวยการ มีพนื้ ที่
ใชสอย 1,674 ตารางเมตร ชั้นลางเปนหอประชุม ชั้นที่ 2
เปนสํานักงานสถาบันฯ

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ในการเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารอํานวยการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดรับสั่งกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึ่ง
ไปรวมรับเสด็จฯ ในงานดังกลาววา ใหกรมศิลปากรบูรณะ
อาคารอนุรักษที่ตั้งอยูขางอาคารอํานวยการ แลวมอบให
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเพือ่ ใชประโยชน กรมศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 อันมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดนําพระราชบัญญัตสิ ถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ. 2555 ขึน้ ทูลเกลาฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได
ยายที่ทํางานจากตึกสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิง่ ชัน มาปฏิบตั งิ านทีอ่ าคารอํานวยการสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาเลขที่ 2010 ถนนอรุณอัมรินทร 36
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงพระสุหราย พระอนุสาวรียสมเด็จ
พระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร และทรงเปดอาคารคีตราชนครินทรทบี่ รู ณะ
แลวเสร็จกับอาคารกัลยาณินคีตการ ซึ่งเปนอาคารเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ปการศึกษา 2557 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปดรับ
นักศึกษารุนแรก จํานวน 14 คน

คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาไดเขารวมบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ดวย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
การเจรจาความรวมมือระหวางสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนากับกองทัพบก โดยกรมการทหารชางเพื่อกอสราง
อาคารเรียน ซึ่งมีการลงนามขอตกลงรวมกันในวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก 49
จํากัด งบประมาณทั้งสิ้น 128,000,000 บาท

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีถวายความอาลัย
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใน
งานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธโดยวงดุริยางค
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อํานวยเพลงโดย อาจารย
สิทธิชัย เพ็งเจริญ และรวมรองเพลง “ความฝนอันสูงสุด”
รวมถึงจุดเทียน ณ ลานหนาพระอนุสาวรียสมเด็จพระเจา
พีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงสงขลานครินทร
อาคารคีตราชนครินทร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมธนารักษ มีหนังสือที่ กค. 0314/9508 ลงวันที่ 22
มิถนุ ายน 2560 อนุญาตใหสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ใชพนื้ ที่
สิง่ กอสรางทัง้ 4 อาคาร ซึง่ ประกอบดวย อาคารอํานวยการ
อาคารคีตราชนครินทร อาคารศูนยการเรียนรูแ ละสันทนาการ
และพื้นที่โดยรอบ และอาคารกัลยาณินคีตการ
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ประวัติความเปนมาสํานักวิชาดุริยางคศาสตร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปดหลักสูตรการเรียนการ
สอนสํานักวิชาแรก คือ สํานักวิชาดุริยางคศาสตร เพื่อ
สรางความแข็งแรงและพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา
ดนตรีของสถาบันในดานการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ
ทางดานดนตรี ซึง่ เขมขนทัง้ วิชาทักษะและวิชาดนตรีแบบ
บูรณาการ นอกจากนี้สํานักวิชายังใหความสําคัญกับการ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม พรอมทั้งสนับสนุน

ในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาดุรยิ างคศาสตร
เปดสอนหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) ชื่อปริญญาภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(ดศ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Music,
B.M. โดยมีอาจารยคมสัน ดิลกคุณานันท ดํารงตําแหนง
รักษาการแทนคณบดี

ปรัชญา
มุง ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเปนเลิศและมีความเขาใจในศิลปะ
การดนตรีอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตรและศิลป มีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสามารถบูรณาการ
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องคความรูเพื่อสรางสรรคงานทางดนตรี งานคนควาวิจัย
ทางดานดนตรีที่มีคุณคา มีความรับผิดชอบตอสังคม และ
มีความสามารถในการประยุกตใชดนตรีในการสรางสรรค
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตรสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4

เพื่อเปนสถาบันดนตรีที่สรางและพัฒนาบุคลากรทางดานดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความ
คิดสรางสรรค และมีความสามารถจะประยุกตใชองคความรูทางดานดนตรีใหเปนประโยชน และ
เหมาะสมกับบริบทของสังคม
เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรูทางดานดนตรีและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของใหกับสังคม
เพือ่ เปนศูนยรวมในการศึกษาคนควาวิจยั บูรณาการ และแลกเปลีย่ นเรียนรูท างดานดนตรีระหวาง
บุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
พัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เปนเลิศในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการรวมทั้งทันตอพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
1. มีหลักสูตรที่เนนการจัดการศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และการ
ใหบริการวิชาการทันตอพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
2. มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลิศดานการวิจัยและการสรางสรรค
เปาประสงค
1. มีการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับภูมิภาค
2. การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 เปนแหลงวิชาการทีม่ คี วามเปนเลิศดานดนตรีและศาสตรทเี่ กีย่ วของในการเผยแพรและใหบริการ
ความรูสูสังคม
เปาประสงค
1. เปนแหลงวิชาการชัน้ นําในการเผยแพรความรูท มี่ คี วามรับผิดชอบตอสังคม รวมทัง้ เปนแหลง
ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
2. การจัดตั้งหนวยบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพืน้ ฐานและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ เพื่อเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการ
ใชทรัพยากรทางโครงสรางพื้นฐานใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานวิจัย
ดานการเรียนการสอน และดานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน และ
เปนสถาบันแหงการเรียนรู
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
6. การจัดทําแผนแมบททางการเงิน เพือ่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั กิ ารของสถาบัน
7. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันกับองคกรอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
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โครงสรางการบริหารงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ทีป่ รึกษาสภาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา

รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา
ทีป่ รึกษาสภาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา

ศาสตราจารยคลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทยปย ะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
อุปนายกสภาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินยั นิตศิ าสตร
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ
นายแพทยศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

ดร.วราภรณ สีหนาท
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน
คณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง
ผูแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวกชพร บุญสม
ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการสภาสถาบัน

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝายการศึกษา
เลขานุการสภาสถาบัน
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นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน
ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองประธานกรรมการ

นายวีระ โรจนพจนรัตน
กรรมการ

ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท
กรรมการ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ
กรรมการ

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝายการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน
ผูชวยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษศิริแสน
นักบริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประธานกรรมการ
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อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการ

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน
คณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร
กรรมการ

นางสาวกชพร บุญสม
ประธานสภาพนักงานสถาบัน
กรรมการ

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝายการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน
ผูชวยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษศิริแสน
นักบริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ

บุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
รองอธิการบดีฝายการศึกษา

อาจารยศุภพร สุวรรณภักดี
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน
คณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

อาจารยคมสัน ดิลกคุณานันท
อาจารยประจําสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตร

Dr. Jean-David Stephan Caillouët Dr. Ellissa Pauline Miller-Kay อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร

อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง
อาจารยประจําสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตร

อาจารยธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา อาจารย Margaret Hayne Kim
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร
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นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน
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นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวดิสรัตน สุกษมภัทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวกชพร บุญสม
นักบริหารงานบุคคล

นายนพดล บุญเดช
นักวิชาการประกันคุณภาพ

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ
นักตรวจสอบภายใน

นายศักดิ์ระพี รักตะปะจิต
นักวิจัย

นางสาวพลอยไพลิน พงษศิริแสน
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมศิริ สกุลนอย
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญสินี ฉลาดดี
นักบริหารงานทั่วไป

วาที่รอยตรีสุรพงษ เด็นลีเมาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพรนพวรรณ งาดเกาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเกตุมณี อินออน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธเนศ รัศมี
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นายพงศธร ศรีวิเศษ
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นายธัชวงศ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ

นายพลัฏฐ ปวราธิสันต
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ

นางสาวศิริวรรณ คุมโห
นักประชาสัมพันธ

นางธิติมา สุขแสงจันทร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณุสมล จงประกิจพงศ
นักวิชาการศึกษา

นายเศรษฐพงษ จรรยารยชน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชาภรณ สุคนธพันธุ
นักวิชาการศึกษา

นายเอกชัย คงคืน
เจาหนาที่เทคนิคไฟฟา, ประปา

นางเบญจวรรณ ชุมคุมสิน
พนักงานปฏิบัติการทั่วไป
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ภูมิทัศนบริเวณสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

26

27

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณโดยรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
จําแนกตามปงบประมาณ

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
จําแนกตามหมวดคาใชจาย

28

งบการเงินสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ประจําปงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

2560

(หนวย : บาท)
2559

42,872,149.20
17,766,599.35
105,239,098.98
341,549.65
166,219,397.18

67,126,330.84
16,634,963.48
46,051,292.87
238,568.27
130,051,155.46

1,590,000.00
288,080,780.36
1,563,395.42
20,000.00
291,254,175.78
457,473,572.96

1,590,000.00
249,467,879.16
540,992.21
20,000.00
251,618,871.37
381,670,026.83

4,130,756.86
98,097.27
2,898,704.65
7,127,558.78

7,582,240.30
79,818.44
1,900,232.72
9,562,291.46

1,000,038.38
7,174,350.00
8,174,388.38
15,301,947.16
442,171,625.80

787,155.15
6,746,950.00
7,534,105.15
17,096,396.61
364,573,630.22

42,689,305.90
399,482,319.90
442,171,625.80

42,689,305.90
321,884,324.32
364,573,630.22
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายได

30

2560

(หนวย : บาท)
2559

รายไดจากงบประมาณ
รายไดงบกระตุนเศรษฐกิจ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได

144,894,200.00
15,363,000.00
3,673,562.57
2,005,082.40
165,935,844.97

134,984,500.00
9,187,000.00
2,550,227.12
4,190,275.77
150,912,002.89

คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ

17,690,123.81
10,382,634.89
22,361,015.46
3,100,568.09
3,375,476.90
31,325,217.74
102,812.50
88,337,849.39
77,597,995.58

14,032,505.70
7,084,149.00
19,403,916.02
2,512,595.77
2,389,744.89
16,885,302.58
4,475,950.00
66,784,163.96
84,127,838.93

สวนที่ 2

การจัดการเรียนการสอน
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจํา

1

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ

-



2

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ

-



3

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน





4

อาจารยศุภพร สุวรรณภักดี





5

อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง





6

อาจารยคมสัน ดิลกคุณานันท





7

อาจารย Dr. Jean-David Stephan Caillouet

-



8

อาจารย Dr. Elissa Pauline Miller–Kay

-



9

อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง

-



10

อาจารยธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

-



11

อาจารย Margaret Hayne Kim

-
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อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน
Doctor of Philosophy (Composition), University of Edinburgh, UK. 2550
Master of Music (Composition), University of Edinburgh, UK. 2545
ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Composition
* Music in the Community

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
Doctor of Music (Composition), Northwestern University, USA. 2544
Master of Music (Composition), University of Southern California, USA. 2537
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับ 1 (ดนตรีตะวันตก), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Music Composition
* Sonic Arts
* Electronic Music
* Music Theory

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Violin
* Orchestral training
* Conducting
* Chamber Music

อาจารยศุภพร สุวรรณภักดี
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560 (กําลังศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Viola
* Violin
* Music in the Community
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อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง
Doctor of Philosophy (Musicology), University of Music and Performing Art
Vienna, Austria, 2558
Postgraduate (Piano, Pianoforte), Anton Bruckner Private University, Linz,
Austria, 2558
Master of Arts (Music Pedagogy), Bern University of the Arts, Switzerland, 2553
Master of Art (Music Performance), Bern University of the Arts, Switzerland, 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Piano, Pianoforte, Harpsichord
* Performance Practice
* Music Pedagogy
* Musicology
* Chamber Music

อาจารยคมสัน ดิลกคุณานันท
Master in Music Performance (Guildhall Artist), Guildhall School of Music
and Drama, UK. 2551
Master of Music (Orchestral Training) Guildhall School of Music and Drama,
UK. 2550
Professional Diploma (Horn Performance), Hong Kong Academy for Performance
Art, Hong Kong, 2549
Bachelor of Music, Horn Performance, Hong Kong Academy for Performing
Arts, Hong Kong, 2548
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Horn, Natural Horn
* Chamber Music
* Western Music History: Classical and Romantic Eras
* Music Theory
* Brass Pedagogy and Literature
* Conducting

Dr. Jean-David Stephan Caillouët
PhD in Musical Composition, University of Edinburgh, Scotland, UK. 2548
BA (Hons) in Music, First Class, Dartington College of Arts. Devon, UK. 2543
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Music Composition
* Film Music
* Film Sound
* Sonic Arts
* Visual Music
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Dr. Elissa Pauline Miller–Kay
Doctor of Philosophy (Piano Studies), New York University, USA. 2559
Licentiate (Piano Performance), Royal Conservatory of Music, Canada, 2556
Master of Music (Piano Performance), New York University, USA. 2551
Bachelor of Music (Piano Performance), Oberlin Conservatory of Music,
Oberlin College, USA. 2549
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
* Piano
* Musicology
อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กําลังศึกษา)
Master of Arts (Music Performance), Music and Arts University of the City of
Vienna, Austria, 2555
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
Guitar Classic

อาจารยธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา
Post Graduated of Art (Percussion), Royal Conservatory of Music, Belgium, 2555
Master of Music Performance (Solo Percussion), Royal Conservatory of
Music, Belgium, 2554
Certiﬁcate of Music Performance (Solo Percussion), Music and Dartellende
Kunst, Austria, 2551
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี), วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
Percussion

อาจารย Margaret Hayne Kim
Master of Music (Violin Performance) Michigan State University, USA, 2016
Bachelor of Music (Violin Performance) Manhattan School of Music, USA, 2012
ความเชี่ยวชาญดานดนตรี
Violin
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต มีโครงสรางหลักสูตรจําแนกตามหมวด
วิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
96
หนวยกิต
กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ
64
หนวยกิต
กลุมวิชาสรางเสริมวิชาชีพ
26
หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
หมวดวิชา
หลักสูตร
ดุรยิ างคศาสตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(30 นก.)

หมวดวิชา รวม
เลือกเสรี ตลอด
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร ทักษะ สรางเสริม เลือก (6 นก.) หลักสูตร
คณิตศาสตร ปฏิบัติ วิชาชีพ
6

6

12

หมวดวิชาเฉพาะ
(96 นก.)

6

64

26

6

6
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รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 ประกอบไปดวย
1) รายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวน 24 รายวิชา
แบงเปน
1.1) กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ 16 รายวิชา ไดแก ทักษะ
ปฏิบัติ 1-4 (Major Skill 1-4), การบรรเลงรวมวง 1-4
(Chamber Music 1-4), ทักษะผูแ สดงดนตรี 1-4 (Performing
Musicianship 1-4), และปฏิบัติการทักษะดนตรี 1-4
(Practice Lab 1-4)
1.2) กลุม วิชาสรางเสริมวิชาชีพ 8 รายวิชา ไดแก โครงการ
แสดงเดี่ยวตอหนาสาธารณชน 1-4 (Recital Project 1-4)
และดนตรีเพื่อประชาสังคม 1-4 (Music for Society 1-4)
1.3) กลุม วิชาเลือก 8 รายวิชา ไดแก พืน้ ฐานทฤษฎีดนตรี
1-2 (Basic Music Theory 1-2), ประวัติศาสตรดนตรี 1-2
(Western Music History 1-2), การประพันธ (Composition),
การประพันธอิสระ (Free Composition), การศึกษาดนตรี
รวมสมัย (Comtemporary Music Studies), กลวิธีการสอน
(Pedagogy), ดนตรีโลก (World Music) และหัวขอปจจุบัน
ทางดนตรี (Current Topic)

2) รายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหนักศึกษาเลือก
15 รายวิชา แบงเปน
2.1) กลุม วิชามนุษยศาสตร 2 รายวิชา ไดแก มนุษยกบั
การสรางสรรค (Man and Creativity) และอัตลักษณดนตรี
อาเซียน (ASEAN Musical Identities)
2.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 2 รายวิชา ไดแก มนุษย
กับสังคม (Man and Society) และสังคมและการเมืองใน
อาเซียน (Social Structurte and Politic in ASEAN)
2.3) กลุมวิชาภาษา 7 รายวิชา ไดแก วรรณกรรมไทย
รวมสมัย (Contemporary Thai Literature), การใชภาษา
ไทย (Thai Usage), ภาษาอังกฤษ 1-2 (English 1-2) ภาษา
อิตาเลียน 1-2 (Italian 1-2) และภาษาจีน (Chinese)
2.4) กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 รายวิชา
ไดแก วิธวี ทิ ยาในการวิจยั (Research Methodology), ดนตรี
กับนวัตกรรม (Music and Innovation) และวิชาชีพดนตรีกบั
ความเจ็บปวย การปองกัน และการบําบัดรักษา (Musician
Illness, Prevention, and Treatment)
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การเรียนการสอนปการศึกษา 2560
สํานักวิชาดุริยางคศาสตรไดดําเนินการเปดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) ภาคการศึกษาตน ประจําปการศึกษา 2557
ในวันจันทรที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งถือวาเปนปการ
ศึกษาแรกของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยทีน่ กั ศึกษา
รุน ที่ 1 มีจาํ นวนทัง้ หมด 14 คน ประกอบดวยนักศึกษาเอก
เครื่องดนตรีเปยโน ไวโอลิน วิโอลา และดับเบิลเบส และ
ในปการศึกษา 2558 ไดมีการรับนักศึกษาเครื่องมือเอก
ประเภทเครื่องเปาลมไมและเครื่องมือเอกฮอรนเพิ่มเติม
โดยมีนักศึกษารุนที่ 1 จํานวน 14 คน, รุนที่ 2 จํานวน 14
คน รุนที่ 3 จํานวน 38 คน และรุนที่ 4 จํานวน 31 คน
รวมปจจุบันมีนักศึกษา 97 คน
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จากปรัชญาของหลักสูตรที่มุงผลิตบุคลากรดานดนตรีที่มี
ความเปนเลิศ มีความคิดสรางสรรค และสามารถแสวงหา
ความรูเ พือ่ พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ตระหนักถึง
บทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษยและสามารถ
บูรณาการองคความรูทางดานดนตรีกับศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อการสรางสรรคและพัฒนาสังคมนั้น สํานัก
วิชาดุริยางคศาสตรจึงทําการเปดรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาที่มีความสอดคลองตอการพัฒนาของนักศึกษา
รวมถึงมีการคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสบการณ
ทางดานการสอนและการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนอง
ตอปรัชญาของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต นอกจาก
นี้สํานักวิชาดุริยางคศาสตรยังไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตใหมีความทันสมัยและ
ความเหมาะสมตอพัฒนาการของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เพื่ อ ตอบสนองปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร สถาบั น และ
พระปณิธานในสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในการพัฒนาบุคลากร
ทางดานดนตรีที่มีคุณภาพตอไป

การรับสมัครนักศึกษา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นารับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาศึกษาตอในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2556) เพื่อคัดเลือกผูที่มีความสามารถทางดาน
ดนตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2559
นับเปนปการศึกษาที่ 3 ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
การรับสมัครดวยวิธีรับตรง (Admission) 3 ครั้ง โดยมีขอ
กําหนดในการรับสมัครดังนี้
1) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
- สําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
- มีทกั ษะและความสามารถในการรอง/ปฏิบตั เิ ครือ่ ง
ดนตรีไดดี
- มีความรูพื้นฐานทางดานดนตรีและโสตทักษะ
- มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระเบียบขอบังคับของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากําหนด

2) การจัดการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใชเวลาศึกษาตาม
หลักสูตร 4 ป
3) ประเภทเครือ่ งดนตรีสาํ หรับการศึกษาในปที่ 1 ไดแก
- เครื่องสายตะวันตก ประกอบดวย ไวโอลิน วิโอลา
เชลโล ดับเบิลเบส และฮารป
- เปยโน
- ขับรองคลาสสิก
จากการเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต มีผสู อบผานเพือ่ เขา
ศึกษาตอในหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) และรับทุนการศึกษาทัง้ หมด 38 คน โดยเริม่ การ
เรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559

จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาใหมและนักศึกษาทุกชั้นป ระหวางปการศึกษา 2557–2560 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับ
การศึกษา

นักศึกษา
ป 2557

นักศึกษา
ป 2558

นักศึกษา
ป 2559

นักศึกษา
ป 2560

นักศึกษา
รวมทุกชั้นป

บัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาป 2561

ปริญญาตรี

14

14

38

31

97

13
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สวนที่ 3

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมถวายความ
อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาโดยวงดุรยิ างค
เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาดําเนินการบันทึกภาพ
และเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ เมือ่ วันที่ 17-18 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
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เพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระอัจฉริยภาพดาน
ดนตรีซึ่งเปนที่ประจักษในวงกวาง ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ สําหรับผูที่สนใจสามารถรับชมและรับฟงได
ที่ http://www.pgvim.ac.th/kingsong

โดยบทเพลงที่นํามาบันทึกเสียงครั้งนี้ ไดแก
• เพลงแสงเทียน (Candlelight Blues)
• เพลงยามเย็น (Love at Sundown)
• เพลงดวงใจกับความรัก (Never Mind The H.M. Blues)
• เพลงพรปใหม (New Year Greeting)
• เพลงยิ้มสู (Smiles)
• เพลงลมหนาว (Love in Spring)
• เพลงศุกรสัญลักษณ (Friday Night Rag)
• เพลง Oh I say
• เพลงภิรมยรัก (A Love Story)
• เพลงแผนดินของเรา (Alexander)
• เพลงในดวงใจนิรันดร (Still on My Mind)
• เพลงความฝนอันสูงสุด (The Impoosible Dream)
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การแสดงดนตรี
“ปณิธานความดี ตามรอยพระบาทที่ยาตรา”

เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดรับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
บรรเลงดนตรีในงาน “ปณิธานความดี ตามรอยพระบาท
ที่ยาตรา” โดยไดเชิญบทเพลงพระราชนิพนธหลากหลาย
บทเพลง เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตานอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
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ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบําเพ็ญกุศลปญญา
สมวาร (ครบรอบวันเสด็จสวรรคตครบ 50 วัน) บรรเลงโดย
วงดุริยางค สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อํานวยเพลงโดย
อาจารยสทิ ธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ
ณ ลานนํ้าพุ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน
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พิธีถวายความอาลัยและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
จัดพิธถี วายความอาลัยและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ภายในงานมี ก ารบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธโดยวงดุริยางคสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา
อํานวยเพลงโดย อาจารยสทิ ธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและรวมรองเพลง “ความฝนอันสูงสุด”
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รวมถึงจุดเทียน ณ ลานหนาพระอนุสาวรียสมเด็จพระเจา
พีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงสงขลานครินทร
อาคารคีตราชนครินทร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย
การจัดงานครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการ
ดานดนตรีคลาสสิกสูส งั คม ซึง่ ภายในงานไดมแี ขกผูม เี กียรติ
คณะผูบ ริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเขารวมงานเปนจํานวนมาก

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดเขารวมบําเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เนื่องจากในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ซึง่ นําความเศราโศกมาสูป วง
ชนชาวไทยเปนอันมาก ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดเขารวมบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวาย ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
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สวนที่ 4

ความสัมพันธระหวางประเทศ

การแสดงคอนเสิรต งานเลีย้ งรับรองเนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลอง 160 ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศส
ประจําประเทศไทยไดจดั งานเลีย้ งรับรองเพือ่ เฉลิมฉลองการ
ครบรอบความสัมพันธทางการฑูตระหวางสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
และประเทศไทยครบ 160 ป ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต
ฝรัง่ เศสประจําประเทศไทย โดยไทยและฝรัง่ เศสไดมคี วาม
สัมพันธมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา แตไดมกี ารลงนามในสนธิสญ
ั ญา
ทางพระราชไมตรี การคา และการเดินเรืออยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2399 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 4 และจักรพรรดินโปเลียนที่ 3
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เนือ่ งในโอกาสนีท้ างสถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสไดขอความ
อนุเคราะหวงดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อ
รวมบรรเลงรับรองแขกรับเชิญ ซึ่งในการนี้ทางสถาบันฯ
ไดสง วงดนตรีเขารวมงานประกอบดวยวง Chamber และ
วง Jazz ควบคุมการแสดงโดยอาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูถึง
การมีสว นรวมในการสรางสรรคสงั คม พรอมกับฝกทักษะการ
แสดงดนตรี และเผยแพรดนตรีคลาสสิกตอหนาสาธารณชน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการดานดนตรี

Music of Morning Calm

คอนเสิรตความรวมมือระหวางสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย
นับเปนโอกาสอันดีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอีก
ครัง้ หนึ่งที่ไดมโี อกาสแสดงคอนเสิรต โดยความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล สาธารณรัฐเกาหลี การแสดง
จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ หอง C 300 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนยวัฒนธรรมเกาหลี (Korean

Culture Center, Bangkok: KCC) ภายในงานมีการแสดง
ดนตรีพื้นบานเกาหลี Music Morning Clam มี Director
Prof. Sngkn Kim เปนวาทยากร และบรรเลงเพลงโดย
นักศึกษาจากวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป มหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล (College of Music Seoul, National University)
และนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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โครงการวงดุริยางคเยาวชนอาเซียน 2017
(ASEAN Youth Ensemble–AYE)
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สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นารั บ สมั ค รนั ก ดนตรี ไ ทย
(Traditional) อายุระหวาง 15-30 ป ที่มีความสนใจใน
การเรียนรูดนตรีรวมสมัยและผสมผสานวัฒนธรรม เขา
รวมเปนตัวแทนประเทศไทยในโครงการ ASEAN Youth
Ensemble 2017 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย

การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม และ ASEAN
Cultural Council ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก จะไดเขา
รวม Workshop และแสดงรวมกับนักดนตรีอาเซียน และ
นักดนตรีรบั เชิญจากตางประเทศระหวางวันที่ 25 สิงหาคม
ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2560

วงดุริยางคเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Ensemble:
AYE) เปนวงดนตรีทเี่ กิดจากการรวมตัวของเยาวชนอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม กัมพูชา และไทย
รวมทัง้ หมด 24 คน ซึง่ มีทงั้ นักประพันธเพลงและนักดนตรี
พืน้ เมือง นอกจากนีย้ งั มีนกั ดนตรีและนักแตงเพลงรับเชิญจาก
Studio Musikfabik สหพันธรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐ

เกาหลี ทัง้ หมดไดเขารวมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประพันธเพลง และฝกซอมการบรรเลงดนตรีรว มกัน ณ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในระหวางวันที่ 26 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมี Professor
Dieter Mack, อาจารย ดร. อโณทัย นิติพน และ Peter
Veale รับหนาที่ Mentor นอกจากนี้ยังมี ตนตระกูล
แกวหยอง และวัชระ ปลื้มญาติ รับหนาที่ Coach

โครงการวงดุรยิ างคเยาวชนอาเซียนเกิดขึน้ จากการสนับสนุน
ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการสนองนโยบายการสงเสริม
บทบาทเชิงวัฒนธรรมดนตรีของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ สรางและสงเสริมการใช
องคความรูท างดานดนตรีสาํ หรับพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ระหวางประเทศอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงเปดโอกาส

ใหบคุ ลากรทางดานดนตรีไดรว มแลกเปลีย่ นเรียนรูถ งึ การ
จัดการศึกษาทางดานดนตรี รวมทั้งพัฒนาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาใหไปสูการเปนเวทีกลาง และแหลงแลก
เปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทาง
ดานดนตรีทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

กิจกรรมของวงดุรยิ างคเยาวชนอาเซียนมิเพียงแตเปนการ
เปดโอกาสใหเยาวชนดนตรีในอาเซียนมีโอกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรูซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะดานดนตรีพื้นเมือง อีกทั้ง
สงเสริมใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางประเทศ และนําไป
สูการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอยางยั่งยืน กิจกรรม
สําคัญในการรวมตัวกันครั้งนี้ คือ การแสดงคอนเสิรตรวม

กันของวงดุริยางคเยาวชนอาเซียน ในบทเพลงสรางสรรค
โดยนักประพันธเพลงเยาวชน ภายใตชื่อการแสดง Music
of ASEAN: “ASEAN CREATION” ซึ่งจัดแสดงในวันศุกร
ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และวันเสารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ สยามสแควร วัน (Siam Square One)
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วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนาและกระทรวงวัฒนธรรมไดจดั งานแถลงขาว วงดุรยิ างค
เยาวชนอาเซียน 2017 ณ หอง C 501 อาคารกัลยาณินคีตการ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยนางพิมกาญจน ชัยจิตรสกุล
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และรองศาสตราจารยคณ
ุ หญิง
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วงจันทร พินัยนิติศาสตร แถลงขาวเกี่ยวกับวงดุริยางค
เยาวชนอาเซียน และการแสดงคอนเสิรต รวมถึงความ
รวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาในโครงการวงดุริยางคเยาวชนอาเซียน

ลงนามความรวมมือระหวางสถาบันดนตรียงเสียวโถว
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ราชอาณาจักรไทย และสถาบัน
ดนตรียงเสียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory
of Music) มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National
University of Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร ไดลง
นามความรวมมือระหวางกัน โดยมี รองศาสตราจารย
คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตรเปนประธานลงนาม
โดย Professor Bernard Lanskey Dean, Yong Siew
Toh Conservatory of Music National University

of Singapore และอาจารย ดร. อโณทัย นิติพน คณบดี
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ณ หอง G 204 อาคารคีตราชนครินทร สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา เมือ่ วันศุกรที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ความ
รวมมือดังกลาว อาทิ แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางดานการบริหาร ทํางานวิจัย
ฝกอบรม และงานวิชาการดานอื่น ๆ เปนตน
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สวนที่ 5

การบริการวิชาการ

Musique de la vie
The Use of the Self: Musical Mirrors to the Alexander Technique
คอนเสิรต The Use of the Self: Musical Mirrors to
the Alexander Technique เปนสวนหนึ่งใน Musique
de la Vie et de la Terre โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
เวลา 18.00 น. โดยอาจารย Dr.Jean-David Caillouët:
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Visuals Guitar and Soundscapes, Florien Antier
and Andrew Healey: Cello, Agnès De Brunhoff:
Hands, Keys and Voice, Suppabhorn Suwanpakdee:
Viola, Pongthep Jitduangprem: Viola, Wathusiri
Karawapong: Double Bass และนักศึกษาของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Hero’s Journey: A Beethoven Odyssey in Three Acts

คอนเสิรต Hero’s Journey: A Beethoven Odyssey
in Three Acts เปนสวนหนึ่งใน Musique de la Vie et
de la Terre โครงการบริการวิชาการของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา จัดขึน้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ
หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยศิลปนเดีย่ ว
เปยโนที่มีความสามารถ Dr. Elissa Pauline Miller-Kay
อาจารยประจําสํานักวิชาดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา การแสดงคอนเสิรต ครัง้ นีไ้ ดนาํ เสนอผลงาน
ของศิลปนชื่อกองโลก Ludwig van Beethoven ที่เปยม
ไปดวยพรสวรรคและความสามารถทีย่ อดเยีย่ มไรคแู ขงของ
Beethoven ในการสรางสรรคบทเพลงที่นามหัศจรรย

การแสดงครัง้ นีม้ กี ารบรรเลงบทประพันธของ Beethoven
ถึง 3 เพลง ไดแก Piano Sonata Op. 10 no.2 in F major,
Piano Sonata Op. 57 in F minor “Appassionato”
และ Piano Sonata Op. 110 in A-ﬂat major ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะในการเลาเรือ่ งดวยอารมณละเอียดออน รอย
เรียงเรื่องราวตั้งแตวัยเยาวที่สดใส ผานไปยังวัยแหงความ
เจ็บปวด และสุดทายไปสูจิตวิญญาณที่เหนือความเขาใจ
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“Duo Recital”

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดรับเกียรติจากทานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท, รศ.นราพร จันทรโอชา และ
คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี เขารวมชมคอนเสิรต Musique
de la Vie et de la Terre “Duo Recital” ซึ่งบรรเลง
บทเพลงอันแสนไพเราะโดยศิลปนที่มีพรสวรรคและมีชื่อ
เสียงเปนที่รูจักในแวดวงดนตรีคลาสิกเปนอยางดี 2 ทาน
อาจารยสทิ ธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ
และนักไวโอลิน และคุณภูมิ พรหมชาติ นักเปยโนซึ่งมี
พรสวรรคและไดรับทุนพระราชทานสวนพระองคจาก
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
การแสดงคอนเสิรต เริม่ ตัง้ แตเวลา 19.00 น. ณ หองสังคีต
วัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีผูใหความสนใจ
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รวมชมคอนเสิรตจํานวนมาก การแสดงเริ่มจากบทเพลง
Sanata for Piano and Violin in C Major, K.296 ของ
W.A. Mozart ซึ่งเปนบทเพลงที่ไพเราะและมีชื่อเสียง
อยางมากเพลงหนึง่ ของโลก ตามดวยผลงานของนักดนตรี
และนักประพันธเพลงที่มีชื่อเสียงอีกทานหนึ่ง C. Franck
ในบทเพลง Sonata in A Major จากนั้นเปนบทเพลง
Sonata No.6 for Solo Violin in E Major, Op.27
ผลงานการประพันธของ E. Ysaye นักประพันธเพลงที่ได
รับยกยองใหเปน “The King of the Violin” และบทเพลง
สุดทายเปนการบรรเลงเพลง Violin Sonata in E ﬂat
major, Op. 18 ผลงานของ R. Strauss ทุกบทเพลงที่
คัดสรรในการแสดงคอนเสิรต Duo Recital ลวนแตสราง
ความประทับอยางมากใหกับผูชม

“Pianoforte Recital”

โครงการ Musique de la Vie et de la Terre: ดนตรีแหง
ชีวิต ดนตรีแหงแผนดิน นําเสนอ “Pianoforte Recital”
on a Replica of W. A. Mozart’s Pianoforte การแสดง
เดี่ยวเปยโนฟอรเตโดย อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง
อาจารยประจําสํานักวิชาดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ซึ่งเปนเปยโนที่มีเสียงเฉพาะและหาฟงไดยาก
ในประเทศไทย สําหรับเปยโนฟอรเตหลังนี้สรางขึ้น
โดย Susanne Merzdorf นักสรางเปยโนชาวเยอรมนี

บทเพลงทีไ่ ดบรรเลงมีทงั้ หมด 4 บทเพลง ไดแก L. Giustini:
Suonata No. 1, จากนัน้ เปนบทเพลง J. Haydn: Andante
con Variazioni in F Minor, Hob. XVII: 6, ตอดวย
บทเพลงของ W. A. Mozart: Piano Sonata in D Major,
KV 311 และบทเพลงสุดทาย F. Schubert: KlavierstÜck
in E-ﬂat Major, D. 946, and No. 2 หลังการแสดง
คอนเสิรต อาจารย ดร.ชัญพงศไดเชิญแขกผูมีเกียรติชม
เปยโนที่ใชในการแสดงคอนเสิรตหลังนี้ ซึ่งไดความสนใจ
จากทุกทานเปนอยางมาก
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“The Valley is Uncanny” New Music by Jiradej Setabundhu
โครงการ Musique de la Vie et de la Terre: ดนตรี
แหงชีวิต ดนตรีแหงแผนดิน ครั้งนี้สรางสรรคผลงานครั้ง
นี้โดยอาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ รองอธิการบดีฝาย
การศึกษาและอาจารยประจําสํานักวิชาดุริยางคศาสตร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใตชื่อคอนเสิรต “The
Valley is Uncanny” (หุบเขาแปลกประหลาด) จัดแสดง
ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา 19.00 น. ซึ่งผสมผสานกับสื่อ
ทีส่ รางความตืน่ ตาตืน่ ใจใหกบั ผูเ ขาชมคอนเสิรต ครัง้ นีเ้ ปน
อยางมาก โดยเฉพาะการฉายภาพขนาดใหญทั้ง 4 ดาน
ที่ทําใหผูชมคอนเสิรตเสมือนอยูในหุบเขาแหงหนึ่งตาม
แนวคิดของคอนเสิรต
อาจารย ดร. จิรเดช ไดแตงเพลงขึ้นใหมสําหรับการแสดง
คอนเสิรตครั้งนี้ถึง 5 บทเพลง ไดแก เพลง I cross a
Very Large Distance เปนบทเพลงที่ไดรับแรงบันดาล
ใจสวนหนึ่งของเกมจาก iPad ที่ชื่อวา Dead Runner
ตอดวยเพลง Dancing Queen ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนัก
แตงเพลงกลุมหนึ่งที่แตงเพลงขึ้นสําหรับแสดงคอนเสิรต
ที่ Green Global Village ที่นําเสนอเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4
ดิน นํ้า ลม และไฟ, ตอดวย Sailing to Byzantium และ
Shale Sea ตามลําดับ สําหรับบทเพลงสุดทายมีชื่อเดียว
กับคอนเสิรต The Valley is Uncanny (หุบเขาแปลก
ประหลาด) บทเพลงทีเ่ ปนจุดเริม่ ตนและจุดจบของเรือ่ งราว
ในคอนเสิรตซึ่งอาจารย ดร. จิรเดชไดรับแรงบันดาลใจมา
จากความหลงใหลใน Echo (เสียงสะทอน, กองกังวาน)
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“Ensemble Music Maker: Guitar and String Quartet”

คอนเสิรต Ensemble Music Maker: Guitar and String
Quartet เปนสวนหนึง่ ของโครงการ Musique de la Vie
et de la Terre: ดนตรีแหงชีวติ ดนตรีแหงแผนดิน ซึง่ ครัง้ นี้
ไดนําเสนอวงเครื่องสายที่ประกอบไปดวยนักดนตรีถึง
5 คน 4 เครื่องดนตรี บรรเลงเพลงทั้งหมด 3 เพลง
* วิโอลา : อาจารย ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผูชวย
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและอาจารยประจําสํานัก
วิชาดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
* ไวโอลิน : อนาวิน เศวตบวร สําเร็จการศึกษาจาก
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยม
อันดับ 1 ในป พ.ศ. 2551 อนาวินไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากการแขงขัน The National Beethoven
Competition for Young String Player และในป พ.ศ.
2553 ไดรับทุนมหิดล และกีรติกร พรมเดเวช นักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

* เชลโล : วิทวัส ใหมเอีย่ ม เริม่ เรียนดนตรีทโี่ รงเรียนดุรยิ างค
ทหารเรือและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตะวันตก
* กีตารคลาสสิก : อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง อาจารย
ประจําสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตร สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ความพิเศษของคอนเสิรตครั้งนี้มีนักเตนแทงโก (Tango
Dancer) ทีม่ คี วามสามารถและสรางสีสนั 2 ทาน กัมปนาท
เรืองกิตติวิลาส และตรีมีน เจริญพิทักษ ทําใหผูเขาชม
ประทับใจเปนอยางมาก สําหรับโปรแกรมการแสดงเริ่ม
จาก L. Brouwer: Quintetto for Guitar and String
Quartet, A. Piazzolla: Five Tango Sensations และ
บทเพลงทีแ่ ตงขึน้ โดยอาจารยศภุ พร สุวรรณภักดี ‘Mood’
for Guitar and String Quartet
คอนเสิรตครั้งนี้ไดจัดแสดง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นใน
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ชั้น 4 สยามกลการ สํานักงานใหญ
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PGVIM YOUNG ARTIST WORKSHOP 2017

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดจดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) และสัมมนาความรูที่นาสนใจใหกับเยาวชน
ทีม่ ีความสนใจในเรือ่ งดนตรีตั้งแต 8 ปขึ้นไป ระหวางวันที่
1 - 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา จากคณาจารยทมี่ ชี อื่ เสียงและมีความ
สามารถของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยทางสถาบันฯ ได
จัด workshop ในหัวขอตาง ๆ อาทิ เรียนเดีย่ วเครือ่ งดนตรี
ไวโอลิน วิโอลา กีตาร เปยโน และเครือ่ งกระทบ นอกจากนี้
ยังมีการสัมมนาเรือ่ งการบรรเลงรวมวง การแตงเพลง ทฤษฎี
ดนตรี เพลงประกอบภาพยนตร วรรณกรรมกีตารคลาสสิก
การเรียนรูจังหวะ บทเพลงคลาสสิกจากกรุงเวียนนา และ
อืน่ ๆ ซึง่ ผูเ ขารวมอบรมทุกทานไดรบั มอบเกียรติบตั รและ
แสดงคอนเสิรต
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โครงการศูนยตนแบบเพื่อการเรียนรูดนตรีตลอดชีวิต

โครงการศูนยตน แบบการศึกษาเรียนรูด นตรีตลอดชีวติ จัดตัง้
เพือ่ ใหสอดคลองกับพันธกิจที่ 2 ของสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ซึ่งกลาวถึงการเปนศูนยกลางในการเผยแพรองค
ความรูทางดานดนตรีและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหกับ
สังคม อันเกี่ยวของกับปณิธานที่วา ดนตรีแหงชีวิต ดนตรี
แหงแผนดิน (Musique de la Vie et de la Terre-Music
of life, Music of land) อันกลาวถึงคุณคาของดนตรีที่
ไมไดเพียงแคดนตรีคลาสสิกในฐานะของความหรูหราและ
ความงามเทานั้น หากรวมไปถึงดนตรีที่มีละเอียดออน
เต็มไปดวยชีวติ และพัฒนาเพือ่ ความเปนมนุษยที่สมบูรณ
อีกทัง้ ยังสามารถเขาไปอยูใ นจิตใจของผูค นในทุกระดับชัน้
ดวยเจตจํานงนี้โครงการศูนยตนแบบฯ จึงมีกิจกรรมทาง

ดานดนตรีที่เกี่ยวของกับสังคมมากมาย โดยไมจํากัดอายุ
เพศ วัย หรือขอจํากัดใด ๆ เพราะทุกคนมีสิทธิและควร
ไดรับโอกาสในการเรียนรูดนตรีเชนเดียวกัน

โครงการขับรองประสานเสียงบุคคลทั่วไปรุน 1 : PGVIM Singer
โครงการขับรองประสานเสียงบุคคลทัว่ ไปรุน 1 หรือ PGVIM
Singers เปนสวนหนึง่ ของโครงการศูนยตน แบบการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเขารวมวงขับ
รองประสานเสียงบุคคลทั่วไป หรือ PGVIM Singers โดย
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคลทั่วไป ในการ
เรียนรูดานดนตรีจากอาจารยมืออาชีพ ขับรองประสาน
เสียงรวมกัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดประกาศรับ
สมัครประชาชนทั่วไปใหเขาคัดเลือก (Audition) ซึ่งมี
ผูส นใจเขารวมการคัดเลือกตัง้ แตเด็กหญิงตัวนอยอายุเพียง
5 ขวบ จนถึงนายทหารเกษียณอายุราชการ นับเปนความ
หลากหลายในเรื่องอายุ เพศ และวัย ทําใหคณะนักรอง
ประสานเสียง PGVIM Singers มีเอกลักษณเฉพาะ

การคัดเลือกประกอบดวยคณะกรรมการ อาจารย ดร.อโณทัย
นิติพน, และอาจารยขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท นอกจากนี้
ยังมีอาจารยศิโยน ดาวรัตนหงษ เปนผูฝกสอนการขับรอง
ประสานเสียง
หลังจากการคัดเลือกเรียบรอยสมาชิกไดฝกซอมรวมกัน
ในชวงเย็น และออกแสดงครั้งแรกในงาน “5 ป สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา” เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มีอาจารยขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนนั ท เปนผูค วบคุม ซึง่ ไดรบั
การตอบรับจากผูชมเปนอยางมาก และเดือนมิถุนายนป
เดียวกันนี้ไดมีการคัดเลือกคณะนักรองประสานเสียงรุน
ที่ 2 เพื่อทําการแสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่
จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
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สวนที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คอนเสิรตนอมเกลาฯ ถวายคารวาลัย คีตราชัน

Homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej

พระวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรชายาทินดั มาตุ
เสด็จเปนองคประธานในคอนเสิรตนอมเกลาฯ ถวาย
คารวาลัยคีตราชัน ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดขึ้น
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได และ
นอมเกลาฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อัครศิลปนผูทรง
พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธอันทรงคุณคาใหกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ หลา รวมถึงรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร โดยเปนสวนหนึง่ ของโครงการ “แสงรุง
มิจางหาย แสงฉายนิรันดร”
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ในโอกาสนีท้ างสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดรบั ความรวมมือ
เปนอยางดีจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,
กรมดุริยางคทหารบก, กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพ
เรือกรุงเทพ, กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการ
อากาศโยธิน, ฝายดนตรี กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
และผูใหการสนับสนุนแกรนดเปยโนจากบริษัท เซ็นทรัล
เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 2 หลัง สําหรับการแสดงในครั้งนี้

การแสดงคอนเสิรตจัดขึ้นในวันเสารที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญศนู ยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย
อํานวยเพลงโดย วาทยกร นอรแมน ฮเว็น (Maestro
Norman Huynh: Conductor) วาทยกรประจําวงโอเรกอน
ซิมโฟนี (Oregon Symphony Orchestra) จากสหรัฐ
อเมริกา บรรเลงเพลงโดยวงดุรยิ างคเยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PYO: Princess Galayani Vadhani
Institute of Music Youth Orchestra) รวมกับนักดนตรี
จากทุกสวนเหลา พรอมดวยคณะนักรองประสานเสียง
กวา 100 ชีวิต

คณะจัดงานคอนเสิรต นอมเกลาฯ ถวายคารวาลัยคีตราชัน
อาทิ รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา ประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา, รองศาสตราจารย
คุณหญิงวงจันทร พินยั นิตศิ าสตร อธิบการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา และตัวแทนจากผูใ หการสนับสนุนภาคสวน
ตาง ๆ รวมประชุม ณ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ เตรียม
ความพรอมการแสดงคอนเสิรต “นอมเกลาฯ ถวายคารวาลัย”
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ครัง้ ที่ 1/2559 ณ หอง L 100 อาคารศูนย
การเรียนรูและสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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การแสดงเริม่ ตนโหมโรงดวยเพลง ภัทรมหาราชา ประพันธ
โดยศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร คํารองโดย
รองศาสตราจารยโชษิตา มณีใส ขับรองโดยคณะประสาน
เสียง ซึ่งเปนบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหมเพื่อนอมระลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได รายการตอไปเปนการ
บรรเลงเพลงทีแ่ สดงถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในชื่อ
ชุด เรียงรอยบทเพลงพระราชนิพนธ โดยการอัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ 3 บทเพลง เริ่มจากเพลง
แผนดินของเรา (Alexander) เพลงพระราชนิพนธ
ลําดับที่ 34 ตอดวยเพลงลมหนาว (Love in Spring)
เพลงพระราชนิพนธลําดับที่ 19 และปดทายดวยเพลง
ความฝนอันสูงสุด (The Impossible Dream) เพลง
พระราชนิพนธลาํ ดับที่ 43 เรียบเรียงโดย วิวรรธน สุทธิแยม
บรรเลงเพลงรวมกับนักแสดงรับเชิญเดีย่ วเปยโน Professor
Laurens Patzlaff รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดนตรีแหง
เมืองลือเบค Musikhochschule Lübeck (University of
Lübeck) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และคุณภูมิ พรหมชาติ
นักเปยโนชาวไทย ผูไดรับพระราชทานทุนการศึกษาจาก
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
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ในชวงสุดทายของการแสดงเปนการบรรเลงบทเพลงของ
คีตกวีชื่อกองโลกชาวเยอรมนี กุสตาฟ มาเลอร (Gustav
Mahler) ซิมโฟนีหมายเลข 2 กระบวนที่ 4 และ 5 บทเพลง
ทีม่ คี วามหมายลึกซึง้ และเหมาะสําหรับการแสดงคอนเสิรต
นอมเกลาฯ ถวายคารวาลัยคีตราชันครั้งนี้เปนอยางมาก
เพราะสะทอนถึงความอาลัยอาวรณและยกยองสรรเสริญ
วีรบุรุษที่จากไป บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 2 รวมขับรอง
โดย ศิโยน ดาวรัตนหงษ นักรองเสียงโซปราโน หนึ่งใน
นักเรียนผูไดรับทุนสงเสริมดนตรีคลาสสิคในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร และฟโอเรลา อินคาปเอ (Fiorella
Hincapié) นักรองเสียงเมซโซ โซปราโน ชาวโคลัมเบีย รวม
ดวยคณะนักรองประสานเสียง

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร
ผูช ว ยรัฐมนตรีวา การกระทรวงวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย
คุณหญิงวงจันทร พินยั นิตศิ าสตร อธิการบดีสถาบันดนตรี
และนักแสดงรับเชิญ ลอวเรนซ พาทซลาฟฟ (Professor

Laurens Patzlaff) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดนตรี
แหงเมืองลือเบค (Musikhochschule Lübeck) สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดรวมกันแถลงขาวในการจัดงาน
“นอมเกลาฯ ถวายคารวาลัยคีตราชัน”
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PYO Experiment
การแสดงคอนเสิรต PYO Experiment เปนคอนเสิรต
ภายใตการอํานวยเพลงของวาทยากร Peter Veale ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลงานของผูชนะการประกวด PYO
Call for Score 2017 โปรแกรมการแสดงประกอบดวย
H. Birtwistle: Ritual Fragment, E. Varése: Octandre,
L. Dallapiccola: Piccola Musica Notturna และ
Winner of PYO Call for Score 2017 จัดแสดง
ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2560
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PYO: Arirang: Celebrating Korean-Thai Harmony
Concert

Arirang: Celebrating Korean–Thai Harmony Concert
เปนคอนเสิรตความรวมมือเกาหลี-ไทย โดยมหาวิทยาลัย
แหงชาติโซล (College of Music, Seoul National
University: SNU) และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง
มีการลงนามในขอตกลงระหวางสถาบันการศึกษาทั้ง
สอง รวมถึงไดจัดแสดงดนตรีรวมกันในวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 การบรรเลงบทเพลงครั้งนี้ไดอัญเชิญบทเพลง
พระราชนิพนธ สายฝน และบทเพลงไพเราะจากเกาหลี
อีกหลายบทเพลง ควบคุมวงโดยวาทยกรที่มีช่ือเสียงจาก
เกาหลี Docki Kim และศิลปนรับเชิญ ไดแก Eunyeong

Kim: Haegeum, Jihyun Yoon: Gayageum และ
Pishayatan Sungvornvetchapharn นักรองเสียงโซปราโน
ชาวไทย นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โปรแกรมการแสดงเริ่มจากเพลง Arirang–Kim Heejo,
Falling Rain–H.M. King Bhumibol Adulyadej, Ari
Arirang–Ahh Jungjun, Sanjo for Gayageum, Orchestra–Park SaAngkeun / Kim Heejo, Tapis for String
Orchestra–Isang Yun และ Verses for Haegeum and
Orchestra–Thomas Osborne
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PYO Viennese Classic
Sunday 30th July 2017

วงดุริยางคเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดจัดการ
แสดงคอนเสิรตในวันอาทิตยที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเปน
ครัง้ นีท้ มี่ ผี สู นใจเขารวมชมคอนเสิรต จํานวนมาก เนือ่ งจาก
PYO ไดเชิญวาทยากรและนักเปยโนชาวเยอรมนีทมี่ ชี อื่ เสียง
โวลฟกัง บรุนเนอร (Wolfgang Brunner: Conductor
and Pianist) เขาจบการศึกษาดานดนตรีศกึ ษาและดนตรี
วิทยา พรอมกับการเรียนเปยโนกับ ฮานส เลยกราฟ (Hans
Leygraf), ศึกษาการเลนฮารปซิคอรด และแนวปฏิบตั กิ าร
แสดงดนตรีกบั นิโคลัส อารนองทูท (Nikolaus Harnoncourt)
ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เขาไดสอนการเลนเครื่องดนตรีลิ่มนิ้ว
โบราณ เปยโน และการดนสดที่มหาวิทยาลัยดนตรีโมซา
เทอุม เมืองซาลซบวก (The Mozarteum in Salzburg)
นอกจากนีบ้ รุนเนอรยงั สอนการเลนฟอรเตเปยโนในสถาบัน
ดนตรีทเี่ มืองคารลสรูหแ ละทรอสชิงเงน สหพันธรัฐเยอรมนี
(Karlsruhe and Trossingen, Germany) ปจจุบนั เขาสอน
ที่เมืองลินซ ประเทศออสเตรีย (Linz, Austria)
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สําหรับโปรแกรมการแสดงเริม่ จากบทเพลง Symphony in
E minor No.44, H. I/44 (1772) ตามดวย Divertimento
in C Major for Fortepiano and Orchestra, (1764;
Hob. XIV/4) ของ Joseph Haydn และอีก 3 บทเพลงใน
ชวงที่ 2 ของคอนเสิรต ไดแก Masonic Funeral Music,
KV 477 และ Overture to the Magic Flute, KV 620
ผลงานการประพันธของ Wolfgang Amadeus Mozart
สําหรับบทเพลงสุดทายเปนบทเพลง Symphony No.5
in B ﬂat major, D 485 ผลงานของ Franz Schubert

PYO 4th Concert Season Finale
Sunday 27th August 2017

สําหรับคอนเสิรต ครัง้ นีเ้ ปนคอนเสิรต ปดฤดูกาลที่ 4 ของวง
ดุรยิ างคเยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ในวันอาทิตย
ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีอาจารยสทิ ธิชยั เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
วาทยากร บรรเลงรวมกับศิลปนรับเชิญ เกษม ทิพยเมธากุล,
เผาพันธ อํานาจธรรม, นฤป เพชรรักษ, ธนสิทธิ์ ศิรพิ านิชวัฒนา,
พนัส ตองการพาณิช และสุภัค วิทยานุกูลลักษณ Winner
of PYO Call Soloist 2017
บทเพลงที่บรรเลงครั้งนี้ไดแก Prélude à L’après-midi
d’un faune – C. Debussy, From Me Flow What You
Call Time – T. Takemitsu, Clatinet Concerto opus
57 – C. Nielsen, Firebird Suite (1919 Version) – I.
Stravinsky, Infernal dance, Berceuse, Finale การ
แสดงครั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูเขาชมเปนจํานวนมาก
เนื่องจากความพิเศษของเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเครื่อง
กระทบที่มีมากมายหลายชิ้น
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การแขงขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Princess Galyani Vadhana International Ensemble
Competition 2017 (PGVIEC)

การแขงขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana
International Ensemble Competition 2017: PGVIEC)
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป
โดยในป พ.ศ. 2560 การแขงขันรอบสุดทายจัดขึน้ ระหวาง
วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยแบงการแขงขัน
ออกเปน 3 ประเภท และในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ไดมีการประกาศผลผูชนะเลิศการแขงขัน ซึ่งไดรับเกียรติ
จากศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล
สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปน
ประธานและมอบรางวัลใหกับผูชนะการแขงขัน

66

ผูชนะการแขงขัน ไดแก
Category A: String Ensemble
รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 Unithree Ensemble (Thailand) ไดรับเงิน
รางวัล 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
Category B. Chamber Ensemble
รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 The Camerata (Singapore) ไดรบั เงินรางวัล
150,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 The HeadacheHorse (Thailand) และ
Victoria Quartet (Hong Kong) ไดรับเงิน
รางวัล 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

Category C. Duet for Piano and one String of
Wind Instrument
รางวัลที่ 1 The Bonn Duo (Thailand) ไดรบั ถวยรางวัล,
เงินรางวัล 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 Les Deux (Singapore) ไดรบั เงินรางวัล 75,000
บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 Melodio (Thailand) ไดรบั เงินรางวัล 50,000
บาท พรอมเกียรติบัตร
สําหรับคณะกรรมการในการตัดสินรอบสุดทายประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศทั้งหมด 7 ทาน ไดแก
1. Prof. Avedis Kouyoumdjian, Austria
Chairperson Director, Joseph Haydn Chamber
Music Institute University of Music and
Performing Arts, Vienna
2. Gaël Rassaert, France
Artist Associate
CEFFDEM Rhône-Alpes, Lyon, France

3. Prof. Kyung Sun Lee, South Korea
Violin Professor
College of Music, Seoul National University
4. Néstor Manuel Pou Rivera, Spain
Principal Viola
Orchestra de Castilla y Leon, Spain
5. Ivan Torres, Spain
Former Professor
Conservatori Liceu, Spain
6. Hristo Dobrinov, Bulgaria
Principal Flute
Malaysian Philharmonic Orchestra
7. Richard Bissill, United Kingdom
Principal Horn
The Orchestra of the Royal Opera House,
Covent Garden Horn Professor
Guildhall Scholl of Music and Drama

นอกจากการนีค้ ณะกรรมการยังไดจดั กิจกรรม work shop
ใหกบั ผูเ ขาแขงขันและนักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
รวมถึงแสดงคอนเสิรตในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ซึง่ มีผเู ขา
รวมชมคอนเสิรต จํานวนมาก เพราะเปนโอกาสอันดีทไี่ ดชม
การแสดงจากนักดนตรีในระดับนานาชาติ และในวันที่ 23
กรกฏาคม กอนการมอบรางวัลผูชนะการแขงขันไดแสดง
คอนเสิรตใหผูชมไดชมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสรางความประทับ
ใหกับผูเขารวมงานเปนอยางยิ่ง
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แสดงดนตรี...วันผูสูงอายุ

เมือ่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 สํานักเขตบางพลัดไดจดั
งานวันผูส งู อายุ ณ บริเวณใตสะพานพระราม 8 (ฝง ธนบุร)ี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทยอัน
เปนเอกลักษณที่ทรงคุณคา เปนการพัฒนาจิตใจ รวมถึง
สรางสรรคสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ภายในงาน
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มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิ สรงนํ้าหลวงพอพระพุทธ
แซกคํา (จําลอง), สรงนํ้าพระสงฆ และรดนํ้าขอพรผูสูง
อายุ นอกจากนี้นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายัง
มีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งของงาน โดยการแสดงดนตรีเพื่อ
สรางความครึกครื้นใหกับงาน

สวนที่ 7

การพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาสูวิชาชีพทางดานดนตรี
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไมไดเปนเพียงสถานศึกษาดาน
ดนตรีเทานัน้ แตทางสถาบันฯ ยังมีหนาทีส่ าํ คัญในการเผย
แพรความรูและสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน
ดนตรีตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับใน
ประเทศไทยทางสถาบันไดมีโครงการพัฒนานักศึกษาสู
วิชาชีพทางดนตรีอนั เปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ มีการแสดงดนตรีของนักศึกษาและ
แนะแนวการศึกษาตอสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย
มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสรางพื้นที่การแสดงดนตรีและ
โอกาสใหกับนักศึกษาทางดานดนตรี, ใหนักศึกษาเขาใจ
และพัฒนาตอยอดองคความรูทางดานดนตรี นอกจาก

นี้ยังสงเสริมความรวมมืออันดีระหวางสถาบันการศึกษา
ดานดนตรี อันจะนําไปสูก ารสรางเครือขายทางดานดนตรี
นอกจากนีย้ งั ตองการเสริมสรางคุณลักษณะดานเศรษฐกิจ
สรางสรรคใหกับนักศึกษาของสถาบัน รวมถึงสถาบันการ
ศึกษาดนตรีตามภูมภิ าคของประเทศไทย ซึง่ เปนโอกาสอัน
ดีในการสรางเครือขายทางดนตรีใหเกิดขึ้นทั้งในปจจุบัน
และตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเพื่อใหนักศึกษาดาน
ดนตรีสามารถเขาใจในเรื่องดนตรีอยางถองแทมากยิ่ง
ขึ้น และสามารถนําความรูเหลานี้ไปพัฒนาตอยอดความ
รูทางดานดนตรี

AMYGDALA, Sat 18th,
March 2017
AMYGDALA เปนคอนเสิรต ทีม่ คี วามพิเศษอยางมาก เพราะ
เหลานักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดชักชวน
เพื่อนในแวดวงดนตรีมาแสดงคอนเสิรตรวมกัน ซึ่งแสดง
ถึงมิตรภาพระหวางเพื่อนที่รักในสิ่งเดียวกัน การแสดงจัด
ขึ้นในเสารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับโปรแกรมการแสดง
เริ่มจาก N. Paganini: Cantabile in D major, Op. 17,
A. Piazzolla: Night Club 1960, L. Brouwer: Sonata
No 1/ I. Fandangos โดยเปนคอนเสิรตที่เกิดขึ้นกอนจะ
มีการทัวรคอนเสิรตตามภูมิภาคตาง ๆ
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The 1st PGVIM Student Concert Tour
คอนเสิรตความรวมมือระหวางวิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การทัวรคอนเสิรต ไดเริม่ ตนจากภาคเหนือเปนภาคแรก โดย
ความรวมมือระหวางวิทยาลัยดุรยิ ศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยใน
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาและอาจารยจาก
ทั้งสองสถาบันไดมีการรวมฝกซอมดนตรีในบรรยากาศที่
เต็มไปดวยความสนุกสนานและเปนมิตร สวนในคํ่าคืน
ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 ไดมีการแสดงดนตรี ณ
CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม ซึง่ ไดรับความสนใจจากชาวเชียงใหมเขา
รวมชมคอนเสิรต ครัง้ นีก้ นั อยางคึกคัก โดยมีชาวตางประเทศ
ใหความสนใจมากเปนพิเศษ
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The 2nd PGVIM Student Concert Tour
คอนเสิรตความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คอนเสิรตความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 31 หองประชุม
สุวัตร ลิปตพัลลภ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เปนการทัวรคอนเสิรตครั้งที่ 2 ซึ่ง
ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีคณะอาจารย

ประจําสํานักวิชาดุริยางคศาสตร อาทิ Dr. Jean-David
Stephand Caillouët, Dr. Elissa Pauline Miller-Kay
และอาจารยศุภพร สุวรรณภักดี โดยกอนวันแสดงจริง
อาจารยและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันไดรวมฝกซอม
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน โดยบรรยากาศเต็มไป
ดวยความสนุกสนานและเปนกันเอง
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The 3nd PGVIM Student Concert Tour
คอนเสิรตความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คอนเสิรตความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาสูวิชาชีพทางดาน
ดนตรี โดยครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 และเปนครั้งสุดทายสําหรับ
การทัวรคอนเสิรต ประจําป พ.ศ. 2560 คอนเสิรต จัดขึน้ ใน
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วันที่ 4 กุมภาพันธ ณ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ความพิเศษของการแสดงคอนเสิรตครั้งนี้ไดนํารายไดสบ
ทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต อํานวยเพลง
โดยอาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM Study Week Presentation

การแสดงคอนเสิรต PGVIM Study Week Presentation
ระหวางวันที่ 6–10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
โดยนั ก ศึ ก ษาสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา ณ ห อ ง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โปรแกรมการ
แสดง K. Stockhausen: Tierkreis, J. Tenney: From

1, C. Bauckholt: Treibstoff, และ PGVIM Student’s
Composition Presentation สําหรับทีป่ รึกษา (Mentor)
คอนเสิรตไดรับเกียรติจาก Peter Veale, Prof. Dr. Kee
Yong chong, อาจารย ดร. จิรเดช เสตะพันธุ และ
Dr. Jean–David Caillouët
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คัดเลือกนักเรียนรวมแสดงละคร
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดมกี ารคัดเลือก
เด็ก ๆ จากชุมชนในเขตบางพลัด อาทิ นักเรียนจาก
โรงเรียนวัดพระยาศิรไิ อยสวรรค โรงเรียนบางยีข่ นั
วิทยาคม และโรงเรียนศิริมงคล โดยนักเรียนที่
ผานการคัดเลือกไดเขารวมฝกซอมกับพี่ ๆ และ
อาจารยของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แสดง
ละครในงาน 5 ป สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง
เด็ก ๆ จะไดรับความสนุกสนานและใชเวลาให
เปนประโยชน

“PGVIM’S String Extravaganza” String Orchestra Concert

คอนเสิรต “PGVIM’S String Extravaganza” String
Orchestra Concert เปนคอนเสิรตภายใตการอํานวย
เพลงและเดี่ยวไวโอลิน โดยอาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่
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8 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งในคํ่าคืนนี้ไดบรรเลงบทเพลง
Holberg Suit, Op.40 ผลงานการประพันธของ E. Grieg/
Concerto for Violin and String Orchestra in
D minor ผลงานการประพันธของ F. Mendelssohn และ
Concerto for Strings ผลงานการประพันธของ N. Rota

Harmonious A Vocal

การแสดงคอนเสิรต Harmonious A Vocal เปนการแสดง
ของนักศึกษาขับรองของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา (PGVIM
Voice Students) และอาจารยขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท
โดยมีอาจารยศิโยน ดาวรัตนหงษ เปน Music Director
บทเพลงที่แสดงในคํ่าคืนนี้เปนเพลง The Magic Flute
ผลงานการประพันธของ W. A. Mozart จัดการแสดงใน
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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Collaborative Winds Concert

Collaborative Winds Concert เปนคอนเสิรตซึ่ง
บรรเลงเพลง Sextet for Wind and Piano ผลงานการ
ประพันธของ F. Poulenc, เพลง Spot ของ F. Rzewski
ผลงานการประพันธของ F. Rzewski, เพลง Suit No.2
ผลงานการประพันธของ T. Dubois และปดทายดวย
บทเพลง Octoot ผลงานการประพันธของ P. D. Q. Bach
โดยมี Christoph Wichert รับหนาทีเ่ ปน Music Director
แสดง ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
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PGVIM Symphony Orchestra Concert
การแสดงคอนเสิรต ครัง้ นีเ้ ปนการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก
ที่มีชื่อเสียงกองโลก ตั้งแตผลงานของศิลปนชื่อกองโลก
Wolfgang Amadeus Mozart ไปจนถึงผลงานการประพันธ
ของ Pyotr Ilyich Tchaikovsky นักประพันธเพลงชาว
รัสเซีย อํานวยเพลงโดยอาจารยสทิ ธิชยั เพ็งเจริญ (วาทยกร)
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
สําหรับบทเพลงที่บรรเลงในคํ่าคืนของวันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2560 เริม่ ดวยบทเพลง Mazeppa–Cossack Dance
ผลงานการประพันธของ P. Tchaikovsky, บทเพลงลําดับ
ตอไป Kol Nidrei, Op. 47 for Viola and Orchestra
ผลงานการประพันธของ M. Bruch, บทเพลง Concerto
for Double Bass Op.3 ผลงานของ S. Koussevizky
และ Symphony No.41 in C major, K.55 “Jupiter”
นอกจากนีย้ งั มีการแสดงเดีย่ ววิโอลาโดย ภัทรพจน สวางแจง
และเดี่ยวดับเบิลเบส โดย ณัฐวุฒิ สังฆัสโร นักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งณัฐวุฒิเปนศิลปนที่มี
พรสวรรคและไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ของกลุม A
(ไมมผี ไู ดรบั รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1) จากการแขงขันดนตรี
เบโธเฟน (The Final Beethoven Competition 2016)
โดยสถาบันเกอเธ ประเทศไทย ประเภทเครือ่ งสาย รวมถึง

ไดรับคัดเลือกใหแสดงในเทศกาลดนตรี Beethoven ณ
เมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สําหรับภัทรพจนเปนศิลปนที่มีพรสวรรคเชนกัน โดย
ไดรับคัดเลือกจาก จาก Prof. Jörg Linowitzki จาก
Musikhochschule Lübeck สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ใหเปน 1 ใน 4 ของนักศึกษาทีไ่ ดไปรวมฝกซอมและบรรเลง
ในวงดุรยิ างคเยาวชน ณ เมือง Lübeck สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีระหวางวันที่ 17 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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“Connected Stories” PGVIM’s Student Showcase,
Inspired by the TK Park
Sun 14th May, 2017
การแสดงคอนเสิรตภายใตชื่อ “หนังสือมีเสียง” ไดรับ
ความอนุเคราะหใหจัดแสดงโดยอุทยานการเรียนรู (TK
park) และมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนใหมมี
ความสนใจในการอานหนังสือ ผานประสบการณการทาง
ดานดนตรี ดวยการนําหนังสือภายในอุทยานการเรียนรูม า
เลาผูกเปนเรือ่ งราว รวมไปกับการเดินทางผานเสียงดนตรี
ผานแนวคิดทีว่ า ทุกอยางเริม่ จากการออกเดินทาง การเดิน
ทางพาเราไปพบกับความแตกตางหลากหลาย ความแตก
ตางทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณ ความพยายาม
ในการจารึกความทรงจํานั้นสรางใหเกิดทั้งตัวหนังสือและ
เสียงดนตรี
ทําใหการแสดงคอนเสิรตครั้งนี้มีความพิเศษมากครั้งหนึ่ง
เพราะเปนครัง้ แรกทีน่ กั ดนตรีจากสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
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ไดแสดง ณ อุทยานการเรียนรู (TK park) สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) เปน
ครั้งแรก โดยเปนสวนหนึ่งในโครงการของนักศึกษาชั้น
ปที่ 2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดแสดงเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กีฬาสัมพันธ PGVIM Unison ครั้งที่ 1

ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชมรมกีฬาและชมรม
สาระ-รูป องคการนักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได
เชิญชวนชาว PGVIM ทัง้ คณาจารย นักศึกษา และบุคคลากร
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเขารวมการแขงขันแมดบินตัน

ณ MaMa Badminton Court Pinklao โดยแบงการแขงขัน
ออกเปนคูผ สม ชายคู และหญิงคู ผูท เี่ ขารวมกันการแขงขัน
ตางสนุกสนานพรอมกับความเหน็ดเหนื่อย
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THEMAN: การประชุมเครือขายดนตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย

วันศุกรที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ หอง G 201 อาคารคีตราชนครินทร สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาไดเปนเจาภาพในการประชุมเครือขายดนตรี
อุดมศึกษาแหงประเทศไทยหรือ THEMAN (Thailand
Higher Education Music Academic Network) ครั้งที่
8/2560 ซึง่ มีมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนการสอนดานดนตรี
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จากทัว่ ประเทศเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก อาทิ คณะ
ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป มหาวิทยาลัย
มหิดล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขาย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาดานดนตรี

THEMSN:
การประชุมเครือขายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ทางดานดนตรีแหงประเทศไทย
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาเปนเจาภาพจัดการประชุมเครือขายนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาทางดานดนตรีแหงประเทศไทย ครั้งที่
1/2560 ณ หอง A 209 อาคารอํานวยการ ซึ่งเปนการ

ประชุมครั้งแรกที่มีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปด
โอกาสใหนกั ศึกษาดนตรีมโี อกาสพัฒนาแลกเปลีย่ นเรียนรู
ซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนานิสติ นักศึกษาทาง
ดานดนตรีของแตละสถาบันและแนวทางการทํางานรวมกัน
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โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล
(Seol National University)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย
แหงชาติโซลในดานตาง ๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2557 ความ
รวมมือยังเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาร ว มกั น โดย
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Professor Sngkn Kim ไดเขารวมคัดเลือกนักศึกษา
ณ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ เขาอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ในชวงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560

PGVIM Percussion Ensemble # Netherland
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดรับเชิญใหเขารวมงาน
ADAMS International Percussion Festival ซึ่งจัด
ขึ้นที่ราชอาณาจักรเนเธอรแลนดระหวางวันที่ 12-15
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีอาจารยธนสิทธิ์ ศิรพิ านิชวัฒนา
อาจารยประจําสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตรนาํ ทีมนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในชั้นเรียนเครื่องกระทบ
(Percussion) อีกทั้งเปนโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่
มีโอกาสแสดงคอนเสิรตในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2560 เปนเวลา 1 ชั่วโมง ระหวาง 15.15-16.15 น.
โปรแกรมการแสดงเริ่มจากเพลง Fandango 13 by
Michael Burritt ตอดวยเพลง Passacaglia by Anna
Lgnatowicz, เพลง Catching Shadows by Ivan
Trevino และเพลง The Wave by Keiko Abe
สําหรับบทเพลงสุดทายเปนเพลง หนุมาน ประพันธโดย
อาจารยจิณณวัตร มั่นทรัพย และเรียบเรียงใหมโดย
อาจารยธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา

SEAMEX 2017 # Kula lumper, Malaysia
รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อธิการบดี, อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดเขารวมงาน SEAMEX 2017
(Southeast Asia Music Education Exchange)
ณ MATRADE Exhibition and Convention Centre
กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหวางวันที่ 8-10
กันยายน พ.ศ. 2560 ซึง่ เปนเวทีชนั้ นําของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในการแลกเปลีย่ นการศึกษาดนตรีระดับ
ภูมภิ าค โครงการความรวมมือดานดนตรีนานาชาติ และ
สงเสริมรวมถึงเชื่อมตอดนตรีในระดับโลก
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สวนที่ 8

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาคณาจารย
เนื่องจากอาจารยเปนอาชีพที่ตองถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ซึ่งเปนหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาไดจัดสงอาจารยเขารวมในการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้ง
อาจารย นักศึกษา สถาบัน และประเทศชาติตอไปในอนาคต

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุม
ผูที่รับผิดชอบงานตางประเทศของสถานศึกษาไทย
ณ หองประชุมจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแหงชาติ
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชจา ยงบประมาณและการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการ โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูค วาม
เปนเลิศ (Incubation Project) รุนที่ 2 ณ หอง
ประชุมศาสตราจารยประเสิรฐ ณ นคร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหวางวันที่ 3–5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมสัมมนาสงเสริมกีฬาเพือ่ สุขภาพและนันทนาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเรือ่ ง “วิถแี หงแรงบันดาลใจชุมชน
เพือ่ สุขภาพ” จัดโดยสมาคมสภาชุมชนเพือ่ สุขภาพ”
จัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
มาตรการตาม ม.44 กับการแกปญ
 หาอุดมศึกษาไทย
ณ หองแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย)
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ระหวางวันที่ 5–8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมวิชาการประชุมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครัง้ ที่
8 และประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
เพือ่ รับฟงความคิดเห็นในการจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษา
ณ หองประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ระหวางวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ENT ครัง้ ที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เขารวมสัมมนาใน
หัวขอ “PIM’s Work-based Education Forum#4
การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผานรูปแบบการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง” ณ อาคาร CP All Academy
จัดโดยสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
การขอตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2560 หัวขอ
“ประเด็นปญหาในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ :
หลักเกณฑและคุณภาพผลงานทางวิชาการ” ณ หอง
ประชุมจีระ บุญมาก ชัน้ 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ
ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขารวมสัมมนา
ในหัวขอ ผูสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา หรือผูสนใจทั่วไป ไดรับความรูความ
เขาใจเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไวโอลิน ณ สาขา
วิชาดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย สมาคมครู
ดนตรี (ประเทศไทย)

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เขารวมสัมมนาใน
หัวขอ “PIM’s Work-based Education Forum#4
การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผานรูปแบบการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง” ณ อาคาร CP All Academy
จัดโดยสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขารวมแสดงผลงาน
ในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในประเทศไทย
ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
จัดโดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ระหวางวันที่ 27-30 ตุลาคม พ.ศ 2559 เขารวม
งาน Invitation to Performers’ Symposium
ณ National University of Singapore จัดโดย
National University of Singapore
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขารวมการประชุม
การจัดทําตัวชี้วัดรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
ณ อาคารสํานักงบประมาณ 52 ป ชั้น 3 สํานักงบ
ประมาณ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2561 เขารวม
เสวนาดนตรีศกึ ษาในงานประชุมวิชาการดนตรีศกึ ษา
ระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษาในประชาคม
อาเซียน ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดโดย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมคณะ
กรรมการดําเนินงานทุนความรวมมือระหวางไทยกับ
ออสเตรียดานดุริยางคศิลป (คลาสสิก) ณ วิทยาลัย
ดุริยางศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
มาตรการตาม ม.44 กับการแกปญหาอุดมศึกษา
ไทย ณ หองแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย)
ระหวางวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ENT ครัง้ ที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการ โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูค วาม
เปนเลิศ (Incubation Project) รุนที่ 2 ณ หอง
ประชุมศาสตราจารยประเสิรฐ ณ นคร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหวางวันที่ 5–8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมวิชาการประชุมงานวันสหกิจศึกษาไทย
ครั้งที่ 8 และประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่
20 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุม
สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร สงเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย พ.ศ. 2560–2564
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมคณะ
กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชาดุรยิ ศิลป
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยวิทยาลัยดุริยศิลป
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เขารวมสัมมนาใน
หัวขอ “PIM’s Work-based Education Forum#4
การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผานรูปแบบการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง” ณ อาคาร CP All Academy
จัดโดยสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
เพือ่ รับฟงความคิดเห็นในการจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษา
ณ หองประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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ระหวางวันที่ 5–7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครัง้ ที่ 4 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมสัมมนา
การขอตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2560 หัวขอ
“ประเด็นปญหาในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ:
หลักเกณฑและคุณภาพผลงานทางวิชาการ” ณ หอง
ประชุมจีระ บุญมาก ชัน้ 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

อาจารยศุภพร สุวรรณภักดี
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขารวมประชุม
Beethoven Competition ณ Goethe Saal.
จัดโดย Goethe–Institute Thailand Bangkok
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เขารวมประชุมคณะ
กรรมการเครือขาย C-IQA ครั้งที่ 4/2559 ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การศึกษาคณะกรรมการเครือขาย C-IQA ครั้งที่
1/2560 ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 2 อาคารวิทยบริหาร
มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผูป ฏิบตั งิ านดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ประจําป 2560 กลุมกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม
เดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมการศึกษา
เพือ่ ความเปนพลเมืองระดับอุดมศึกษา ประจําปการ
ศึกษา พ.ศ. 2559 ณ หองศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรม
แอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขารวมประชุมโครงการ
ประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ณ หองจรัสเมือง 1 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ระหวางวันที่ 9-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานกิจการนักศึกษา
ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง
ระหวางวันที่ 23–25 พ.ศ. 2559 เขารวมประชุม
วิชาการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําป พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมเทพรัตนทันตกิจ
สโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชัน้ 4 คณะ
ทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขารวมการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารการศึกษาเพือ่ ความเปนพลเมืองระดับ
อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 ณ หอง
ศาลาไทยชัน้ 3 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระหวางวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 เขารวมประชุม
สัมมนา Piano Pedagogy Conference 2017
ณ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย UCSI University
Institute of Music
ระหวางวันที่ 22-26 กันยายน พ.ศ. 2560 เขารวม
งานมหกรรมนวัตกรรมนานาชาติ ณ เมืองซีอาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง
ระหวางวันที่ 3-11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (คายดนตรี)
ณ จังหวัดบุรีรัมย จัดโดยกรมพลศึกษา
ระหวางวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เขารวม
ประชุมสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM
ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี

อาจารยธนสิทธิ์ ศิริพานิชพัฒนา
ระหวางวันที่ 3-11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (คายดนตรี)
ณ จังหวัดบุรีรัมย จัดโดยกรมพลศึกษา

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เขารวมสัมมนาใน
หัวขอ “PIM’s Work-based Education Forum#4
การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผานรูปแบบการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง” ณ อาคาร CP All Academy
จัดโดยสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
ระหวางวันที่ 9-15 กันยายน พ.ศ 2560 เขารวมงาน
สัมมนา การเรียนการสอน International Percussion
Festival จัดโดย Adams Percussion, Netherlands
ระหวางวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขา
รวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางดนตรีสากล (คายดนตรี
DPE) จัดโดยกรมพลศึกษา
ระหวางวันที่ 8-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล และเปนกรรมการ
การแขงขัน Jeju International Wind Ensemble
Festival ณ ประเทศเกาหลี

โครงการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เนือ่ งจากรัฐบาลไดมกี ารปฏิรปู ระบบราชการ ซึง่ เปนความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของภาครัฐ
ครั้งใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยการจัดการเชิงยุทธศาสตร
(Strategic management) เปนการนําแผนยุทธศาสตร
(Strategic plan) มาใชเปนเครือ่ งมือสําคัญในการกําหนด
วิธปี ฏิบตั งิ าน ดวยเหตุนที้ างสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได
จัดการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรใหผู
ปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ถูกตองตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบตั ริ าชการปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบหมาย
งานใหผปู ฏิบตั งิ านสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผน
ปฏิบตั งิ านประจําปของสวนงานทีร่ บั ผิดชอบใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของ
สถาบัน จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
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กิจกรรม 5 ส. พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ไดจัดกิจกรรม 5 ส. สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย โดยเปนสวน
หนึ่งของการพัฒนาบุคลากร ในการเพิ่มศักยภาพการ
ทํางาน เริ่มจากการสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ใหดีขึ้น ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้น
เปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ รวมถึงการ
ลดการเก็บเอกสารที่ซํ้าซอนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังชวย
ลดตนทุนของหนวยงานลงอีกดวย โดยกิจกรรมดังกลาว
มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ เพื่ อ ให ก ารทํ า งานมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสรางทัศนคติ
ที่ดีในการทํางานของผูปฏิบัติงานในสถาบัน สรางความ
พึงพอใจ และความมั่นใจใหกับผูใชบริการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อใหพนักงาน
สถาบันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศตาง ๆ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
แลกเปลีย่ นองคความรูใ นการทํางานของแตละคน และเพือ่
ใหพนักงานใหมของสถาบันมีความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานของแตละคนและแตละสวนงานเพิ่มมากขึ้น
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โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ณ สถาบันดนตรียง เสียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of Music)
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National University of Singapore)
สาธารณรัฐสิงคโปร

โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา ณ สถาบันดนตรียง เสียวโถว มหาวิทยาลัยแหงชาติ
สิงคโปร สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ 31 มีนาคม ถึง
2 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดมีโอกาสเรียน
รูการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารงานของสถาบัน
ดนตรียงเสียวโถวซึ่งเปนสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ มีนักศึกษาประมาณ 210 คน ในระดับบัณฑิต
และมหาบัณฑิต อีกทั้งนักศึกษาบางสวนยังไดรับทุนการ
ศึกษาทั้งคาเลาเรียนและทุนสนับสนุนที่พัก
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โครงการสัมมนา เรื่อง “การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2560
และการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual)”

ระหวางวันที่ 8–9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การติดตาม
และทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2560 และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work
manual) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
การสัมมนาครั้งนี้ รศ. คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
ตองการใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เนื่องจากรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนฉบับ
ใหมและจะเริ่มใชในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นี้เปนตน
ไป โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ
พุกดํา ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการมาใหความรู
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นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารติดตาม และทบทวนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบตั ริ าชการปงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 1 และ
2 ของสํานักงานสถาบันและสํานักวิชาดุริยางคศาสตร ซึ่ง
แตละสํานักไดบรรลุผลตามแผนทีก่ าํ หนดไว พรอมนําเสนอ
เกีย่ วกับขอสังเกตและปญหาตาง ๆ เพือ่ พัฒนาการทํางาน
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สําหรับในวันที่ 9 มิถุนายนไดมีการสัมมนาโดยเชิญ
คุณกิตติพัทธ จิรวัสวงศ วิทยากรที่มีความชํานาญในการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานมาใหความรู เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการสงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดจดั โครงการสงเสริมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บฐานขอมูล
สารสนเทศดานตาง ๆ ใหมปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
และการสืบคนขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน
และยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกได

โครงการสัมมนา เรื่อง “ความโปรงใสในการทํางาน
และผลประโยชนทับซอน”
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดจัดสัมมนา เรื่อง “ความโปรงใสในการทํางานและผล
ประโยชนทับซอน” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
ขางตนและเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสูการ
ปฏิบัติ โดยมีนโยบายสาคัญแบงออกเปน 6 ดาน อันรวม
ถึงนโยบายดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ
งาน และนโยบายดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร โดยได
กําหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการเพือ่ ตอบสนองนโยบาย
ดังกลาว นอกจากนี้ยังเพื่อปลูกฝงฐานความคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมใหบุคลากร
ตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
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สวนที่ 9

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ
“ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน”

International Symposium “Music and Socio-Cultural
Developments of the ASEAN”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาไดรบั เกียรติจาก รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ดนตรีกบั การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน”
ประจําป พ.ศ. 2560 หรือ International Symposium
“Music and Socio-Cultural Developments of the
ASEAN” ณ หองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเปนปที่ 4 เพื่อสรางและ
พัฒนาการประยุกตใชองคความรูทางดานดนตรี สําหรับ
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศอาเซียน
และนานาชาติ อีกทัง้ เปดโอกาสใหบคุ ลากรทางดานดนตรี
ไดรว มแลกเปลีย่ นเรียนรูถ งึ การจัดการศึกษาทางดานดนตรี
อันกอใหเกิดการพัฒนาทางดานสังคมวัฒนธรรม รวมถึง
พัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไปสูการเปนเวทีกลาง
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใตแนวคิด
“Music, Myths & Realities” ซึง่ มี Keynote Speaker
เขารวมบรรยายจากประเทศไทยและนานาชาติมากถึง 11
ทาน ไดแก
- Professor Nigel Osborne, MBE: Composer
and Emeritus Professor, Reid School of Music,
Edinburgh College of Art, The University of
Edinburgh, United Kingdom แสดงปาฐกถาในหัวขอ
Phaya Naga and the Dolphins of Arion

Myths & Realities-Balinese Music Development in
the Light of Political Developments/ Inﬂuences
in the 20th and 21st Century
- Professor Bernard Lanskey: Dean, Yong Siew
Toh Conservatory of Music, National University of
Singapore แสดงปาฐกถาในหัวขอ Beauties & Beasts:
Fantastic Dualisms which Seem to Continue
to Permeate the Classical Musical and Music
Education (Under-) World (s)
- Dr. Kat Agres: Research Scientist at A*Star’s
Institute of High Performance Computing (Social
& Cognitive Computing Department), Singapore
แสดงปาฐกถาในหัวขอ Leveraging Music Cognition
for Health and Well-Being
- Professor Robert Cutietta: Dean, Thornton
School of Music and the Kaufman School of Dance
University of Southern California, The United States
of America แสดงปาฐกถาในหัวขอ The Ongoing Myth:
Sustainable Paths for Music Education
- รศ.ดร. ณรุทธ สุทธจิตต: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แสดงปาฐกถาในหัวขอ MU, ME and Me:
Myth and Realities
- Peter Veale: Studio Musikfabrik and Dr. Jean-David
Caillouët อาจารยประจําสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตร แสดง
ปาฐกถาในหัวขอ The Muse and the Myth: Musical
Manifestations
- Professor Shinuh Lee: Associate Dean College
of Music Seoul National University แสดงปาฐกถา
ในหัวขอ An Ancient Hebrew Ritual through the
Eyes of a 20th-Century Composer: ‘Psalm 20 for
Orchestra’
- Professor Dieter Mack: Vice President of Musikhochschule LÜbeck, Germany แสดงปาฐกถาในหัวขอ

- Dr. Verne de la Peña: University of the Philippines
แสดงปาฐกถาในหัวขอ Putri Anak: The Quest for the
Recovery of Southeast Asian Myth, Music, and
Drama in a Philippine Spanish Colonial Genre
นอกจากนี้ยังมีผูนําเสนอผลงานอีกหลายทานที่เขารวม
บรรยาย ณ อาคารกัลยาณินคีตการ ซึง่ ลวนแตเปนหัวขอทีม่ ี
ความนาสนใจ อีกสวนหนึง่ ของการประชุมวิชาการนานาชาติ
เปนการแสดงคอนเสิรตในชวงคํ่าของทุกวัน ณ หองสังคีต
วัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ควบคุมการแสดงครัง้ นี้
โดย Professor Dieter Mack, อาจารย ดร.อโณทัย นิตพิ น
และ Dr. Jean-David Caillouët เริ่มจากคืนแรกในวันที่
30 สิงหาคมคอนเสิรตมีชื่อวา “Myths & Tradition”
ซึง่ มีคณะนักรองประสานเสียงสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
(PGVIM Singers) รวมแสดงดวย และไดสรางความประทับ
ใหกับผูชมอยางมาก ตอมาในคืนวันที่ 31 สิงหาคม มีการ
แสดงคอนเสิรต ในชือ่ “Between Myth and Realities”
สําหรับคืนสุดทาย รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร
พินยั นิตศิ าสตร อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเปน
ประธานในพิธปี ด การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีคอนเสิรต
ของวงดุรยิ างคเยาวชนอาเซียน (ASIAN Youth Ensemble:
AYE) ภายใตชื่อคอนเสิรต “ASEAN CREATION”
ซึ่งไดบรรเลงบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหมโดยนักแตง
เพลงเยาวชนอาเซียน รวมกับตัวแทนจาก Musikfabik
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ College of Music,
Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
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สวนที่ 10

กิจกรรมภายในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5 ป สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาสถาปนาขึน้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 โดยอัญเชิญพระนามสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ใน
ฐานะองคอปุ ถัมภดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย และพัฒนา
สูความเปนศูนยสังคีตศิลประดับชาติและระดับนานาชาติ
ตั้งอยูบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (เดิม) มีปรัชญาของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คือ ดนตรีแหงชีวิต ดนตรี
แหงแผนดิน (Musique de la Vie et de la Terre:
Music of Life, Music of Land)
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ในป พ.ศ. 2560 ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได
ดําเนินกิจการมาเปนเวลา 5 ป แลว ซึ่งไดมีการจัดงาน
“5 ป สถาบันกัลยาณิวัฒนา” เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบัน
ยังคงยึดมั่นในปณิธานและปรัชญาของสถาบันฯ โดย
งานจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการแสดงของ
นักศึกษารวมกับเยาวชนบางพลัด เรื่อง นิทานสําหรับ
เด็ก หนึง่ ในบทพระนิพนธแปลในสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ตีพมิ พ

ครั้งแรกสําหรับแจกในงานวันประสูติสมเด็จพระศรี
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา 10 กันยายน
พ.ศ. 2475 โดยการแสดงชุดนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ
วิจยั ดนตรีกบั การพัฒนาศักยภาพมนุษยกบั สังคม และการ
เรียนการสอนในรายวิชา Music for Society ซึง่ ในวันงาน
ไดจัดแสดงทั้งหมด 6 เรื่อง ไดแก นางงามกับหมี, ตาเดียว
สองตา สามตา, พระราชาไมเสวยพระกระยาหาร, หมอขาว
โอต, เจาหญิงนอนหลับ 100 ป และ 6 Dick Whittington
นักแสดงสวนหนึ่งไดคัดเลือกนอง ๆ จากโรงเรียนในเขต
บางพลัด อาทิ โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค โรงเรียน
บางยี่ขันวิทยาคม และโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
สําหรับรายการแสดงชุดที่ 2 เปนการแสดง วงขับรอง
ประสานเสียงบุคคลทั่วไป PGVIM Singers จํานวนกวา
60 คน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งวัยและเพศ ตั้งแตเด็ก
อายุเพียง 6 ขวบ จนถึงอายุ 71 ป โดยเปนสวนหนึ่งของ

โครงการศูนยตนแบบเพื่อการศึกษาเรียนรูดนตรีตลอด
ชีวิต ในวันงานมีการขับรองเพลงทั้งหมด 10 เพลง ไดแก
ในดวงใจนิรันดร, One Small Voice, Heal the World,
Aya Ngena, เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ, Disney
Movie Ballads, Live and Learn, กระแซะเขามาซิ,
When You Believe และแสงหนึ่ง ซึ่งเปนเพลงสุดทาย
ที่คณะนักรองประสานเสียงรวมกันรองกับแขกผูมีเกียรติ
ภายในหองสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา ประธานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา แขกผูม เี กียรติ
คณาจารย ผูปกครอง ชาวชุมชนบางยีข่ ัน สื่อมวลชน และ
ประชาชนทัว่ ไปเขารวมงาน ทําใหงาน “5 ป สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา” มีสีสันเปนอยางมาก และยังสรางโอกาส
ในดานดนตรีใหกับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และเด็ก ๆ ใน
ชุมชนบางพลัด

95

รางวัล "อนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2559"

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 อาคารคีตราชนครินทร สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาไดรับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุมารี ใหไดรับพระราชทานรางวัลอนุรักษ
ศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2559 ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ

พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องวันคลายวันสถาปนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครบรอบ 5 ป

เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครบรอบปที่ 5 คุณหญิง
วรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ทีป่ รึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา,
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ ,

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อธิการบดี รวมดวยคณาจารย และบุคลากรสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ไดรวมในพิธีตักบาตร ณ ดานหนาอาคาร
คีตราชนครินทร
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พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย
คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร คณาจารย และ
บุคคลากรสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา รวมพิธวี างพวงมาลา
พระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อ
เปนการเฉลิมพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณสวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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สวนที่ 11

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาไดตอ นรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 โดย
คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พันธศกั ดิ์
พลสารัมย ประธานสาขาอุดมศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการตรวจการประเมิน รวมดวยคณะ
กรรมการอีก 2 ทาน ไดแก ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา

ฉัพพรรณรัตน ผูชวยอธิการบดีดานวิชาการและประกัน
คุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นพคุณ สุดประเสิรฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตรของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาไดคะแนน
3.21 คะแนน ซี่งอยูในระดับดี
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและสถาบัน

เมือ่ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ไดตอ นรับคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานักวิชาดุริยางคศาสตรและสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒปิ ระกอบดวย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พันธศกั ดิ์
พลสารัมย ประธานสาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการตรวจประเมิน รวมดวยคณะกรรมการ 4
ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน
ผูช ว ยอธิการบดีดา นวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ทรงวิทย
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เจริญกิจธนลาภ ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, และผูชวยศาสตราจารยวันชัย
เอื้อจิตรเมศ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช รวมดวยอาจารย ดร.อภิศันย ศิริพันธ
ผูช ว ยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ผลการ
ประเมินครัง้ นีใ้ นระดับสํานักวิชาดุรยิ างคศาสตรไดคะแนน
4.40 คะแนน และในระดับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได
คะแนน 4.35 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี

สวนที่ 12
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 22 มิถุนายน 2555
นายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี 22 มิถุนายน 2555
พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 22 มิถุนายน 2555
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคาตอบแทน เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 29 มิถุนายน 2555
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และเงินตอบแทนอื่นของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
พ.ศ. 2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ.2555
10 สิงหาคม 2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการบริหารการเงิน การคลังและทรัพยสิน 31 สิงหาคม 2555
พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยอัตราคาตอบแทนและการจายเงินคา 31 สิงหาคม 2555
ตอบแทนแกบคุ คลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านใหแกสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยคาตอบแทนพิเศษและการจายคาตอบแทน 31 สิงหาคม 2555
พิเศษแกผูรักษาการในตําแหนงอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยเงินเดือนและการจายเงินเดือนแกผูรักษา 31 สิงหาคม 2555
การในตําแหนงรองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิ 6 พฤศจิกายน 2555
วัฒนา พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ.2555
26 ธันวาคม 2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือก 26 ธันวาคม 2555
กรรมการสภาสถาบันประเภทผูบริหาร พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือก 26 ธันวาคม 2555
กรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย พ.ศ.2555
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยอัตราคาตอบแทนผูด าํ รงตําแหนงประเภท 26 ธันวาคม 2555
ผูบริหาร พ.ศ.2555

101

ลําดับที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

102

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการ
แทน พ.ศ. 2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตง
กายของนักศึกษา พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการใหบริการและอัตราคาธรรมเนียมการ
ใชบริการทรัพยสินของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.
2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2556
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒฯ พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานสถาบันและลูกจางของสถาบัน พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทน
การเลิกจางผูปฏิบัติงาน พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ วิธีการแตงตั้ง การพนจาก
ตําแหนงอาจารยพเิ ศษ คาตอบแทนและคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา พ.ศ. 2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการบริหารสํานักวิชา และคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา พ.ศ. 2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

5 กุมภาพันธ 2556
22 กุมภาพันธ 2556
23 เมษายน 2556
16 พฤษภาคม 2556
3 กรกฎาคม 2556
3 กรกฎาคม 2556
2 สิงหาคม 2556
19 กันยายน 2556
16 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556
20 พฤศจิกายน 2556
21 พฤศจิกายน 2556
25 ธันวาคม 2556
20 กุมภาพันธ 2557
20 กุมภาพันธ 2557
29 พฤษภาคม 2557
29 พฤษภาคม 2557
18 กรกฎาคม 2557
18 กรกฎาคม 2557
29 ตุลาคม 2557
29 ตุลาคม 2557

ลําดับที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร พ.ศ. 2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธกี ารประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2557
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัย
สรางสรรค หรืองานสรางสรรค พ.ศ.2558
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ.2558
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2558
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยการใหบริการและอัตราคาธรรมเนียมการ
ใชบริการทรัพยสินของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอนตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารยพเิ ศษ และศาสตราจารย
พิเศษ พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาวาดวยหลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยการแบงหนวยงานภายในของสํานักงาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2559
ขอบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒ
ั นาวาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบตั ิการแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3 พฤศจิกายน 2557
12 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม 2557
13 กุมภาพันธ 2558
8 กรกฎาคม 2558
22 กันยายน 2558
22 ตุลาคม 2558
22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559

11 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
28 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559
1 พฤษภาคม 2560
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

104

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยอัตราเบี้ยประชุม
และการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยอัตราคาตอบแทนและการจายเงินคาตอบแทน
แกนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการเบิกจายเงิน
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุนเงินบริจาคเพื่อสงเสริมและพัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยอัตราคาตอบแทนและการจายเงินคาตอบแทน
แกนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2555 (Update)
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยอัตราเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2556
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุน " ดร.สุขุม นวพันธ " พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยการปฏิบัติงานลวงเวลา พ.ศ. 2556
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยกองทุน " คุณหญิงวงจันทร พินยั นิตศิ าสตร
" พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยคาใชจายในการเดินทางเพือปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2557
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยหลักเกณฑ และวิธกี ารเลือกกรรมการบริหาร
องคการนักศึกษา พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือ
ดูงาน พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุนสงเสริมนักดนตรีและวงดนตรีของ
สถาบัน พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยหลักเกณฑการจัดสรรและวิธีการเบิกจาย
เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุน " ดร.วรพล โสคติยานุรักษ รางวัล
เกียรติยศความเปนเลิศทางดนตรี"
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยกองทุน " คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริ
วัฒนภักดี " พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา วาดวยการใหบริการในการใชสถานทีเ่ พือ่ จําหนาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม พ.ศ.2558

4 กรกฎาคม 2555

4 กรกฎาคม 2555
24 กันยายน 2555
24 กันยายน 2555
6 พฤศจิกายน 2555
30 พฤศจิกายน 2555
3 มกราคม 2556

11 กุมภาพันธ 2556
9 พฤษภาคม 2556
13 พฤศจิกายน 2556
2 มกราคม 2557
25 มีนาคม 2557
5 มิถุนายน 2557
18 กรกฎาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557
18 กุมภาพันธ 2558
18 กุมภาพันธ 2558
3 มิถุนายน 2558
9 พฤศจิกายน 2558

ลําดับที่
20
21
22
23
24

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการจัด
ประชุม ผึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาวาดวยกองทุน "หลวงอรรถไพศาลศรุด"ี พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวาดวยการเบิกจายเงิน พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูช ว ยอธิการบดี และผูอ าํ นวยการสํานักงาน
สถาบัน พ.ศ. 2560
ระเบียบสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาวาดวยกองทุน “นายแพทยโอภาส นิตพิ น” พ.ศ. 2560

5 เมษายน 2559
2 พฤษภาคม 2559
30 กันยายน 2559
3 มีนาคม 2560

2 พฤษภาคม 2560
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

106

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ตราสัญลักษณของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พ.ศ.2555
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง กําหนดบัญชีอตั ราเงินเดือนผูป ฏิบตั งิ านของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง สวนงานของสถาบัน พ.ศ.2555
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบตั ใิ นการใชจา ย
เงินกองทุนเงินบริจาคเพื่อสงเสริมและพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุน "
ดร.สุขุม นวพันธ "
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษร
ยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2556
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กําหนดเกณฑอัตราการผอนชําระเงินกูยืม
ตามสัญญากูยืมเงินกองทุน " ดร.สุขุม นวพันธ "
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปการศึกษา 2557
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับเพิ่มเงินเดือน
ของผูปฏิบัติงานเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง กําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านลวงเวลา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง วันและเวลาทํางาน และวันหยุดงานของผู
ปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก
และคาพาหนะในการเดินทางเพื่อการปฏิบัติงาน
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง กําหนดบัญชีอตั ราเงินเดือนผูป ฏิบตั งิ านของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Update)
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การใหบริการตูล็อคเกอรสําหรับนักศึกษา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษ
และคาใชจายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษ
และคาใชจายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา (Update)
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี ารประเมิน แบบประเมินและ
ผูประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนของผูปฏิบัติงาน เฉพาะปงบประมาณ
พ.ศ.2557
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน

31 สิงหาคม 2555
31 สิงหาคม 2555
26 ธันวาคม 2555
28 ธันวาคม 2555
9 พฤษภาคม 2556
3 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
20 กันยายน 2556
28 ตุลาคม 2556
19 พฤศจิกายน 2556
21 พฤศจิกายน 2556
16 ธันวาคม 2556
27 มีนาคม 2557
29 พฤษภาคม 2557
13 มิถุนายน 2557
23 กรกฎาคม 2557
1 ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557

3 พฤศจิกายน 2557

ลําดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

ขอบังคับ

วันที่ลงนาม

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและการจาย
เงินเพื่อสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสารทางการ
ศึกษา
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง รูปแบบ อัตราคาธรรมเนียม และรายละเอียด
ของบัตรประจําตัวนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการถายเอกสาร
และพิมพงาน
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกผูจําหนายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาประเภทคณาจารยประจํา
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลัเกณฑ วิธีการประเมิน แบบประเมินและ
ผูป ระเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับเพิม่ เงินเดือนของผูป ฏิบตั งิ าน เฉพาะปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เรือ่ ง รายชือ่ ผูม สี ทิ ธิสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปการศึกษา 2560 รอบที่ 1
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑวิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู
ประเมิน และคานํา้ หนักขององคประกอบในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สถาบันประเภทวิชาการ
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการวิชาการ
และการจัดสรรรายไดจากการใหบริการวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑวิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู
ประเมิน และคานํา้ หนักขององคประกอบในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สถาบันประเภทปฏิบัติการ
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการประเมิน แบบประเมิน
และผูประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเงินเดือนของผูปฏิบัติงาน เฉพาะปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

10 พฤศจิกายน 2557
12 ธันวาคม 2557
30 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2558
11 พฤศจิกายน 2558
6 กรกฎาคม 2559
30 กันยายน 2559

7 ตุลาคม 2559
29 พฤษภาคม 2560

29 พฤษภาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560

28 กันยายน 2560
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คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร
อาจารย ดร.จิรเดช
เสตะพันธุ
อาจารยสิทธิชัย
เพ็งเจริญ
อาจารย ดร.อโณทัย
นิติพน
อาจารย ดร. ศุภพร
สุวรรณภักดี
อาจารย ดร.ชัญพงศ
ทองสวาง
นายณัฐวุฒิ
เลี่ยมสุวรรณ
นางสาวดิสรัตน
สุกษมภัทร
นางสาวพลอยไพลิน
พงษศิริแสน
นางธิติมา
สุขแสงจันทร
นายธัชวงศ
ศิริสวัสดิ์
นายนพดล
บุญเดช
นางสาวศิริวรรณ
คุมโห
นายศักดิ์ระพี
รักตประจิต

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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สถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่ 2010 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท 0 2447 8597
โทรสาร 0 2447 8598
www.pgvim.ac.th
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