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Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2018

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Trophy

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการ
แข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่อง
สายตะวันตกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(Princess Galyani Vadhana
International Ensemble Competition
2018: PGVIEC) ระหว่างวันที่ 18-22
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยในวันพุธที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา ที่ปรึกษาสภาสถาบัน
และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบันได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหลัก
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เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ทจ่ี ะพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อีกทัง้ ยังเป็นเวที
หนึ่งที่ให้เยาวชนดนตรีคลาสสิกได้แสดง
ศักยภาพ ในการบรรเลงดนตรีที่ก้าวข้าม
เส้นพรมแดนของเชื้อชาติและวัฒนธรรม
อีกทัง้ ยังเป็นเวทีของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างเยาวชนดนตรีสายเลือดใหม่
ในปี พ.ศ. 2561 ได้มกี ารปรับปรุงรูปแบบ
การแข่งขันให้มีความหลากหลายมากยิ่ง
ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รูปแบบ

คือ Category A: Large Ensemble การ
บรรเลงรวมวงใหญ่ประกอบด้วยเครือ่ งดนตรี
จ�ำนวน 8–15 ชิน้ ไม่จำ� กัดชนิดเครือ่ งดนตรี
คลาสสิก แต่ตอ้ งมีเครือ่ งดนตรีทแี่ ตกต่างกัน
อย่างน้อย 4 ชิน้ Category B: Chamber
Music การแข่งขันการบรรเลงกลุม่ ประกอบ
ด้วยเครื่องดนตรี 3–7 ชิ้น ไม่จ�ำกัดชนิด
เครื่องดนตรีคลาสสิกแต่ต้องมีเครื่อง
ดนตรีที่แตกต่างกันอย่างน้อย 3 ชิ้น และ
Category การแข่งขันส�ำหรับวงดนตรี 2
ชิน้ ประกอบไปด้วยเครือ่ งสายหรือเครือ่ ง
เป่าหนึ่งชิ้น บรรเลงร่วมกับเปียโน ทั้งนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้มีนักดนตรีมาเข้าร่วม
การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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ส�ำหรับคณะกรรมการในการตัดสินรอบสุดท้ายประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่ง
นอกเหนือจากการตัดสินแล้วในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ยังได้จัดการแสดงของคณะผู้ตัดสิน ณ
ห้องสังคีตวัฒนา และ Master Class ให้กับผู้เข้าร่วม
การแข่งขันและนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
1. Prof. Avedis Kouyoumdjian
(piano), Austria Chairperson
Director, Joseph Haydn Chamber
Music Institute University of Music
and Performing Arts, Vienna
2. Joost Christiaan Flach (oboe),
Netherland
Nanyang Academy of Fine Arts,
School of Music, Singapore
3. Richard Bissill (Horn), United
Kingdom
Guildhall Scholl of Music and Drama
4. Gaël Rassaert (violin), France
CEFFDEM Rhône-Alpes, Lyon, France
5. Néstor Manuel Pou Rivera
(viola), Spain
Orchestra de Castilla y Leon, Spain
6. Leslie Tan (cello), Singapore
Yong siew Toh Conservatory of Music
7. Filippo Lattanzi (percussion),
Italy
Conservatorio Superiore di Musica
Niccoló Piccinni in Bari

Category B. Chamber Ensemble
รางวัลที่ 1 Melodeo ได้รับถ้วยรางวัล
เกียรติบัตร และเงินรางวัล
150,000 บาท
รางวัลที่ 2 Wing Plad Project ได้รับ
เกียรติบัตร และเงินรางวัล
100,000 บาท
รางวัลที่ 3 Trio L’aube ได้รบั เกียรติบตั ร
และเงินรางวัล 50,000 บาท
Category C: Duo for Piano and one
ผูช้ นะการแข่งขันประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่
String or Wind Instrument
Category A: String Ensemble
รางวัลที่ 1 Rag-o-Duo ได้รับถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 1 PGVIM String Ensemble
เกียรติบัตร และเงินรางวัล
ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
75,000 บาท
และเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 Gusto Duo ได้รบั เกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2 Jam-sai YAMP Strings และ
และเงินรางวัล 50,000 บาท
Supak and Friends’ Winds
รางวัลที่ 3 Duet Contrast ได้รับเกียรติ
Chamber ได้รับเกียรติบัตร
บัตร และเงินรางวัล 25,000
และเงินรางวัล 100,000 บาท
บาท
(เนือ่ งจากมีผไู้ ด้รบั รางวัล 2 ทีม)
รางวัลที่ 3 Sunrise String Orchestra
(SSO) ได้รับเกียรติบัตร และ
เงินรางวัล 100,000 บาท
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธปี ดิ ณ ห้องสังคีตวัฒนา พร้อมทัง้ มอบ
ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
ให้กบั ผูช้ นะการแข่งขัน รวมถึงมีการแสดง
ของผูช้ นะการแข่งขันให้แขกผูม้ เี กียรติทกุ
ท่านได้ชมด้วย
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ASEAN Youth Ensemble (AYE) & ASEAN Young
Composers Workshop & Performance 2018
การแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเยาวชนอาเซียน
และการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประพันธ์เพลงเยาวชนอาเซียน

โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียนเกิด
ขึน้ จากความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา และกระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยคัดเลือกตัวแทน
เยาวชนจากประเทศในภูมิเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการและจัดแสดงดนตรีร่วมกับ
นักศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่
เผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก
ขึน้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เป็นการน�ำดนตรีพนื้ เมือง
มาผสมผสานกับดนตรีคลาสสิก รวมถึงมี
การคัดเลือกนักประพันธ์เพลงเยาวชนที่
มีความสนใจในการสร้างงานที่ผสมผสาน
รากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคกับ
วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนายังคงด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีนักดนตรีและนักแต่ง
เพลงจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
และประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีนกั ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี และจาก Musikhochschule

Iũbeck เข้าร่วมด้วย ส�ำหรับผูค้ วบคุมการ
ฝึกซ้อมมีวาทยากรรับเชิญจากสาธารณรัฐ
เยอรมนี Maestro Peter Veale และ
Mentors: Professor Dietor Mack,
Professor Sngkn Kim และ อาจารย์
อานันท์ นาคคง การแสดงคอนเสิรต์ ของวง
ดุรยิ างค์เยาวชนอาเซียนจัดขึน้ ในวันศุกร์ที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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Musique de la vie et de la Terre

Music & Metamorphosis

Duo Recital for Violin and Piano

PGVIM International Symposium
“Music and Socio-Cultural Development of the ASEAN”
การประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน”
August 29th - 31st, 2018

Sittichai Pengcharoen (violin)
Eri Nakagawa (piano)
Wednesday, 11th July 2018
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและ
โครงการ Musique de la vie et de la Terre:
ดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดง
คอนเสิร์ต Duo Recital for Violin and Piano
โดยอาจารย์ สิ ท ธิ ชั ย เพ็ ง เจริ ญ นั ก ไวโอลิ น
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา และอาจารย์ Eri Nakagawa นักเปียโน

The Rhythms of life (part 1): In Search of the Four Seasons
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั การประชุม
วิชาการนานาชาติ “ดนตรีกบั การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน” (Princess Galyani
Vadhana Institute of Music: Music
and Socio-Culture Development
of the ASEAN” โดยในปีนี้มีหัวข้อการ
ประชุม “Music & Metamorphosis”
โดยมีพธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2561 ซึง่ รองศาสตราจารย์
นราพร จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้ให้เกียรติเป็นประธาน นอกจากการแสดง
ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการด้าน
ดนตรี ในช่วงค�่ำยังมีการแสดงคอนเสิร์ต
ของนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒ
ั นา
และนักศึกษาจากสถาบันอื่นอีกด้วย
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Dr. Jean-David Caillouët
Wednesday, 25th July 2018

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาและโครงการ Musique de la vie et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวิต
ดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต The Rhythms of life (part 1): In Search
of the Four Seasons โดยอาจารย์ Dr. Jean-David Caillouët อาจารย์ประจ�ำส�ำนัก
วิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PGVIM Newsletter • Vol 14 (July – September 2018)
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Musique de la vie et de la Terre

Ensemble Music Makers: PGVIM Viola Ensemble

Devil
Road Concert:
Play Around

Dr. Suppabhorn Suwanpakdee
Wednesday, 1st August 2018

Apichai
Chantanakajornfung
New music
composition by Jiradej Setabundhu
Wednesday, 8th August 2018
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
และโครงการ Musique de la vie et de la
Terre: ดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้
จัดแสดงคอนเสิร์ต Devil Road: New music
composition by Jiradej Setabundhu โดย
อาจารย์ ดร.จิระเดช เสตพันธุ รองอธิการบดีฝา่ ยการ
ศึกษา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ร่วมด้วย อาจารย์
ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา (Percussion: PGVIM)
อาจารย์ Shyen Lee (Saxophone: College of
Music Mahidol University) อาจารย์ Margaret
Hayne Kim (Violin: PGVIM) อาจารย์คมสัน
ดิลกวัฒนานันท์ (Horn: PGVIM) และนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมแสดงด้วย

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวติ ดนตรีแห่ง โดยอาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผูช้ ว่ ย
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิ แผ่นดิน ได้จดั แสดงคอนเสิรต์ Ensemble อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบัน
วัฒนาและโครงการ Musique de la vie Music Makers: PGVIM Viola Ensemble ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและอาจารย์วโิ อลา
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมือ่ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา
พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกัน

คุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการตรวจการประเมิน
ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ หัวหน้า
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันต์

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศิลปะดนตรีและ
นาฏศิลป์ศกึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาได้คะแนน 3.30 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส�ำนักวิชาและสถาบัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส�ำนักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ และ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ประจ�ำปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒมิ ี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศกั ดิ์
พลสารัมย์ ประธานสาขาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
ตรวจประเมิน ร่วมด้วยคณะกรรมการ
3 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม,ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกัน
คุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนั ชัย เอือ้ จิตรเมศ
ร่ ว มด้ ว ยผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ข วั ญ ใจ
คงถาวร อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปนาฏ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดพิธี พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท�ำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30 น. ณ ด้านหน้าอาคารอ�ำนวย
การ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ แสดง
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์

พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
และเลขานุการ
ผลการประเมินครั้งนี้ในระดับส�ำนักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ได้คะแนน 4.10 คะแนน
และในระดับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
คะแนน 4.03 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดพิธี พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
ท�ำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา

08.30 น. ณ ด้านหน้าอาคารอ�ำนวยการ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมไหว้ครู
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั พิธไี หว้ครูขนึ้ ในวันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้องสังคีตวัฒนา ซึ่งได้จัดเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ โดยนักศึกษาได้ทำ� พานไหว้ครูทที่ งั้ สวยงาม
สร้างสรรค์ และท�ำขึ้นด้วยความตั้งใจ

การประชุมเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย: THEMSN
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั โครงการ
ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Topaz Suite
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
ประตูน�้ำ โดยแบ่งหัวข้อตามยุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
ศึกษาทีเ่ ป็นเลิศในการบรูณาการการเรียน
การสอนกับการวิจยั และการบริการวิชาการ
รวมทั้งทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
(การจัดการเรียนการสอน)
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศทางด้าน
การวิจัยและการสร้างสรรค์

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งวิชาการที่
มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย: THEMAN

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการ หรือ THEMSN ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
ประชุมเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบัน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง A 209 อาคารอ�ำนวย
อุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย การ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านดนตรีที่นักศึกษาจากสถานศึกษา
ต่าง ๆ จะได้ท�ำร่วมกัน

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมงาน
Flute Festival #Singapore
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา
10.00-12.00 น. ณ ห้อง G 201 อาคาร
คีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายดนตรี
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ THEMAN

(Thailand Higher Education Music
Academic Network) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
ที่มีการเรียนการสอนด้านดนตรีจากทั่ว
ประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวนมาก
อาทิ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร, วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย
รังสิต, และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือ
ข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรี

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมงานและเข้าร่วม
แข่งขัน Flute Festival ณ สถาบันดนตรีย่งเสียวโถว (Yong Siew
Toh Conservatory of Music) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
(National University of Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจัด
ขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วม Master
Class อีกด้วย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นนักศึกษาเอก
เครื่องฟลูต ได้แก่ ภัทรกร ปรีชานนท์, ปิยะธิดา โพชราแสง,
ฉัตรกุล วิสุทธสระ และสิรภพ ไมตรีสิริมงคล
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมงาน Art Space

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้สง่ นักศึกษา
เขตสินธ์ จูจนั ทร์ และพงศ์ธร เตชะบุญอัคโข
เข้ า ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ มและแสดงในงาน

Art Space ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 9-16 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามข้อตกลงใน
การท�ำ MOU

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music)

เลขที่ 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8597
โทรสาร 0 2447 8598
Website www.pgvim.ac.th
Facebook PGVIMusic
			PrincessGalyaniVadhanaYouthOrchestra
			
pgvsorganization
Email
reservation@pgvim.ac.th
			
activity@pgvim.ac.th

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมงาน Internation Alicante
Festival of Youth Orchestra 2018 ณ ราชอาณาจักรสเปน

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ภูมริ นิ ทร์ จันทนยิง่ ยง (ไวโอลิน) ภูมธิ นา มู
(ไวโอลิน) กฤตยา หล่อปิยานนท์ (ไวโอลิน)
ณัฐวุฒิ สังฆัสโร (ดับเบิลเบส) ฆัสรา กตตน์
คงโนนกอก (ดับเบิลเบส) และกรวิชญ์

อนุนตการุณ (เครื่องกระทบ) ได้เดินทาง
เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน International
Alicanter Festival of Youth Orchestra
2018 ณ ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเป็นงาน
ดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเป็น
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วงผสมนานาชาติ ซึ่งได้ท�ำการแสดง 3
คอนเสิร์ตใน 3 เมืองของสเปน ควบคุม
วงโดยวาทยากรที่มีชื่อเสียงชาวสเปน
Mr. Francisco Maestre
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