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พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินแทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
จากสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประจำ��ปีีการศึึกษา 2561
พระบาทสมเด็็ จ พระปรเมนทรรามาธิิ บ ดีี ศ รีี สิิ น ทรมหา
วชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้า
โปรดกระหม่่อมให้้ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จฯ แทนพระองค์์
ไปพระราชทานปริิญญาบััตรดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิตแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการ
ศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2561
จำำ�นวน 14 คน ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาในกำำ�กัับของ
รััฐ จััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เทิิดพระเกีียรติิในมงคลวโรกาสที่่�สมเด็็จพระเจ้้า
พี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
ทรงเจริิญพระชนมายุุ 84 พรรษา ในวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2550
ด้้วยสำำ�นึกึ ในพระกรุุณาธิิคุณ
ุ ที่่�ทรงบำำ�เพ็็ญพระกรณีียกิจิ เพื่่อ� ชาว
ไทยตลอดมา โดยสถาบัันฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจหลััก 4 ด้้าน
ของสถาบััน คืือ ด้้านการจััดการเรีียนการสอน มีีความร่่วมมืือ

ทางวิิชาการกัับสถาบัันการศึึกษาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่อ� ให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลด้้านดนตรีีอันั เป็็นประโยชน์์แก่่
นัักศึึกษา ด้้านการวิิจัยั ด้้านการบริิการวิิชาการ ภายใต้้โครงการ
การประชุุมทางวิิชาการนานาชาติิทางด้้านดนตรีี ปีีละ 1 ครั้้�ง
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการพััฒนาและนำำ�เสนอผลงานทาง
ด้้านดนตรีีกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ อีีกทั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนายััง
มุ่่ง� เน้้นให้้นักั ศึึกษาได้้มีส่่ี วนร่่วมกัับชุุมชนบางยี่่ขั� นั และชุุมชนใกล้้
เคีียงในการให้้ความรู้้�ด้้านดนตรีีแก่่เยาวชนและผู้ส้� นใจ รวมทั้้�งมีี
การแสดงดนตรีีเพื่่อ� เป็็นกำำ�ลังั ใจแก่่ผู้้�ป่่วยและญาติิที่่ม� าใช้้บริิการ
ที่่�โรงพยาบาลศิิริิราช และด้้านการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
โดยการจััดตั้้ง� วงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ใน
ขณะเดีียวกัันก็็ได้้มุ่่ง� เน้้นให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้� ความชำำ�นาญและทัักษะ
ในด้้านดนตรีีและเพรีียบพร้้อมทั้้�งคุุณธรรมจริิยธรรม
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ตลอดระยะเวลา 6 ปีีที่่�ผ่่านมา สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้
สืืบสานพระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิ
วััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการพััฒนาเยาวชน
ไทยให้้ได้้เรีียนรู้้� เพิ่่�มพููนประสบการณ์์ในการแสดงดนตรีีอย่่าง
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มืืออาชีีพ โดยกิิจกรรมมุ่่�งส่่งเสริิมทัักษะการบรรเลงดนตรีีใน
รููปแบบออร์์เคสตรา ด้้วยการฝึึกฝนและปฏิิบััติิการจริิงกัับผู้้�
อำำ�นวยเพลงและนัักดนตรีีระดัับชาติิและนานาชาติิที่่�ได้้ร่่วม
แบ่่งปัันและให้้ความรู้้�กัับเยาวชน ในการเสริิมสร้้างศัักยภาพ
ของเยาวชนเหล่่านี้้�ให้้เป็็นบุุคลากรที่่�จะนำำ�สัังคมไทยไปสู่่�การ
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่ง่� สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นามีีเจตนารมณ์์
ในการสืืบสานพระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า
กััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ อัันมุ่่ง� เน้้นการ
สร้้างความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งาน เพื่่อ� ประโยชน์์ และความ
สุุขของผู้้�อื่่�นผ่่านศาสตร์์แห่่งดนตรีี เป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
ในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของชาติิให้้ไปสู่่�ความเจริิญทั้้�ง
ทางร่่างกาย สติิปััญญา และจิิตใจ สมดัังปณิิธานของสถาบััน
ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาที่่�ว่่า “ดนตรีีแห่่งชีีวิติ ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน”
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คอนเสิิร์์ตวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

In Memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana
“Ode to Joy”
การแสดงคอนเสิิร์์ต “Ode to Joy” เป็็นคอนเสิิร์์ตเปิิด
ฤดููกาลที่่� 7 ของวงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
โดยพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี กรมหมื่่น� สุุทธนารีีนาถ
ทรงโปรดให้้ ท่่านผู้้�หญิิงวราพร ปราโมช ณ อยุุธยาเป็็นผู้แ้� ทน
พระองค์์ การแสดงคอนเสิิร์ต์ ครั้้�งนี้้�วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้คััดเลืือกบทเพลงที่่�มีีความหมาย
2 บทเพลง คืือ แสงหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเพลงเพื่่�อระลึึกถึึงสมเด็็จ
พระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ และ Symphony No.9 in D minor, op.125
เพื่่�อร่่วมเฉลิิมฉลอง 250 ปีีชาติิกาล ลุุดวิิก ฟาน เบโธเฟน
(Ludwig van Beethoven, 1770–1827) หรืือที่่�รู้้�จักั กัันดีีในชื่่อ�
“คอรััลซิิมโฟนีี” ซึ่ง่� เป็็นผลงานระดัับตำำ�นาน และประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างงดงามตั้้�งแต่่การแสดงครั้้�งแรก ณ กรุุงเวีียนนา
สาธารณรััฐออสเตรีีย เมื่่�อปีี ค.ศ. 1824 ส่่วนสำำ�คััญที่่�สุุดของ
บทเพลง คืือ ในกระบวนที่่� 4 มีีการใช้้นักั ร้้องเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการแสดง

คอนเสิิร์์ต Ode to Joy ครั้้�งนี้้�ประกอบด้้วยนัักดนตรีี
กว่่า 100 ท่่าน และวงนัักร้้องประสานเสีียงกว่่า 100 ท่่าน
ภายใต้้การอำำ�นวยเพลง Maestro Léo Warynski วาทยากร
จากสาธารณรัั ฐ ฝรั่่� ง เศส โดยได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น จาก
สถานเอกอััครราชทููตฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย นอกจากนี้้�
วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนายัังได้้รัับความ
ร่่วมมืือจาก กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
กรมดุุริยิ างค์์ทหารบก, กองดุุริยิ างค์์ทหารเรืือ ฐานทััพเรืือกรุุงเทพ
กองดุุริิยางค์์ทหารอากาศ หน่่วยบััญชาการอากาศโยธิิน
ฝ่่ายดนตรีี กองสวััสดิิการ สำำ�นักั งานกำำ�ลังั พล สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
สำำ�นัักการสัังคีีต กรมศิิลปากร และคณะนัักร้้องประสานเสีียง
จากมหาวิิทยาลััยมหิิดล และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
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PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra

In Memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana
“Ode to Joy”
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra,
as know as “PYO” has been established with the vision
to promote and develop young talented Thai musicians
in the skill of orchestral playing. Selected from hundreds
of applicants from universities and schools throughout
Bangkok, 62 of the finest players are now embracing on
a musical exploration in our 7th concert season lasting
from January until June of 2020.
th

The first concert of season 7 PYO present In Memoriam
of HRH Princess Galyani Vadhana “Ode to Joy” in
collaboration with the Ministry of Culture Thailand and
th
The Embassy of France, on 25 January 2020, 7 p.m. at
Main Hall Thailand Cultural Centre.

Ode to Joy concert conducting by conductor Léo Warynski and
soloist were Areeya Rotjanadit: Soprano, Puntwitt Asawadejmetakul:
Countertenor, Pathorn Swasdisuk: Tenor, Krittathad Pisuttiwong:
Baritone for about program begins the spectrum (แสงหนึ่่�ง) in
memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana and next was
symphony No.9 in D minor, Op.125: L.V. Beethoven.
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คอนเสิิร์์ตวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thailand
“Musik der Aufklärung”

วัันที่่� 8 มีีนาคม 2563 ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ร่่วมกัับสถาบัันเกอเธ่่ กรุุงเทพฯ จััดแสดงคอนเสิิร์์ต “Musik
der Aufklärung” เพื่่�อเฉลิิมฉลองเนื่่�องในโอกาสครบรอบ
60 ปีี สถาบัันเกอเธ่่ กรุุงเทพฯ และฉลอง 250 ปีีชาติิกาล
ของนัักประพัันธ์์เพลงคนสำำ�คัญ
ั ของโลก ลุุดวิกิ ฟาน เบโธเฟน

(Ludwig van Beethoven, 1770–1827) ด้้วยบทเพลงสำำ�คัญ
ั
Symphony No. 7 in A major, Op. 92 ซึ่่�งเป็็นบทเพลงที่่�
มีีความสำำ�คััญและมีีความหมายพิิเศษอย่่างมาก
การแสดงคอนเสิิร์ต์ ของวงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา เป็็นคอนเสิิร์ต์ ครั้้�งที่่� 2 ในฤดููกาลที่่� 7 ภายใต้้การควบคุุม
วงของวาทยากรที่่�มีีความสามารถชาวเยอรมนีี Maestro
Peter Veale การแสดงเริ่่ม� ด้้วยเพลง Der Vermisste Fischer:
Waris Sukontapatipark (Winner of the PYO Call for
score 2020) ตามด้้วยเพลง Musik der Aufklärung: PGVIM
Creation และปิิดท้้ายด้้วย Symphony No. 7
วริิศ สุุคนธปฏิิภาค (Waris Sukontapatipark) Winner of
the PYO Call for score 2020 ด้้วยบทเพลง Der Vermisste
Fischer was inspired by the poem Der Fisher
(The Fisherman) by Johann Wolfgang von Goethe.
The poem was written approximately in 1778, and
tell a story according to a myth about a fisheman
that was enticed by a siren to follow her underwater.
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PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra

Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thailand
“Musik der Aufklärung”
PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra and Goethe-Institut and Studio
th
Musikfabrik presented second concert of season 7
for Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thialand
“Musik der Aufklärung” music of enlightenment 250
years of Ludwig van Beethoven under Maestro Perter
Veale, conductor on 8th March 2020.

PGVIM Newsletter • Vol 20 (January-March 2020)

7

กิจกรรมนักศึกษา

nd

THEMSN 2 : สุุมหััวคอนเสิิร์์ตครั้้�งที่่� 2 “ตััวซน”
วัันที่่� 15 มีีนาคม 2563 ณ โรงละคร 150 ปีี ศรีีสุริุ ยิ วงศ์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา เวลา 16.30 น. เครืือข่่ายนิิสิิต
นัักศึึกษาสถาบัันอุุดมศึึกษาทางด้้านดนตรีีแห่่งประเทศไทย
(THEMSN) ภููมิิใจนำำ�เสนอ THEMSN 2nd Concert:
สุุมหััวคอนเสิิร์์ตครั้้�งที่่� 2 “ตััวซน” ซึ่่�งเป็็นคอนเสิิร์์ตที่่�นำำ�
ทุุกท่่านรำำ�ลึึกถึึงห้้วงเวลาของความซุุกซน ความสนุุกสนาน
รอยยิ้้�ม และเสีียงหััวเราะที่่�ห้้อมล้้อมไปด้้วยความอบอุ่่�นใน
วััยเด็็ก ด้้วยการแสดงดนตรีีประกอบละครที่่�จะมาแต่่งแต้้ม
เติิมสีีให้้ภาพถ่่ายอัันซีีดจางในความทรงจำำ� ณ วััยที่่�พวกเรา
ต่่างเป็็นตััวซน ให้้ได้้กลัับมามีีสีีสัันอีีกครั้้�ง

nd

THEMSN “SUMHUA 2 Concert”
th

th

Sunday 15 , March 2020 at 150
Srisuriyawong Hall of Bansomdejchaopraya
Rajabht University, 4.30 p.m. THEMSN
committee will launch a concert named
“SUMHUA 2nd Concert” (สุมหัวคอนเสิรต์
ครัง้ ที่ 2), under the sub-theme “ตัวซน”
We would like to invite you to the old
days with full of naughty, joyful, smile
and laughter. The concert will be a
musical that paint your fading memories
to colorful again.
8
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ค่่ายสานฝัันปัันดนตรีี

ณ โรงเรีียนมััธยมกััลยาณิิวััฒนา อำำ�เภอกััลยาณิิวััฒนา จัังหวััดเชีียงใหม่่

ค่ายสานฝันปันดนตรีจดั ขึน้ ระหวา่ งวันที่ 8-11 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นา อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และยังคงให้ความส�ำคัญในการ

พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรีของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือ
จากการเรียนดนตรี เช่น การบริหารจัดการการแสดง การจัด
รายการแสดง การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปีนไี้ ด้มนี กั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
(Soul National University) สาธารณรัฐเกาหลี และสถาบัน
ดนตรีย่งเสียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of
Music) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ (National University
of Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมาได้มผี ลส�ำเร็จในการจัดกิจกรรมและโครงการ ในด้าน
การพัฒนาชุมชน การประยุกต์ ใช้ความรขู้ องนักศึกษาผ่านการ
ลงพื้นที่ โดยบูรณาการจากบริบทในสังคม
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ดนตรีีข้้ามรั้้�ว

ชมรมศิิลปะและวััฒนธรรม สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ชมรมศิิลปะและวััฒนธรรม
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้จััดกิิจกรรม “ดนตรีีข้้ามรั้้�ว”
ณ ลานด้้านหน้้าพระอนุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ซึ่่�งเป็็น
กิิจกรรมที่่�นักั ศึึกษาต้้องการสร้้างความสนุุกสนานให้้กับั คนที่่�มา
พัักผ่่อนหย่่อนใจภายในสวนหลวงพระราม 8 รวมถึึงผู้้�ที่่ม� าออก
กำำ�ลังั กำำ�ลังั กายให้้ได้้ผ่่อนคลายไปกัับเพลงที่่�มีทั้้ี ง� ดนตรีีร่่วมสมััย
ผสมผสานกัับเครื่่อ� งดนตรีีคลาสสิิก เช่่น โวโอลิิน วิิโอลา ดัับเบิิลเบส
นอกจากผู้้�ชมจะได้้ความสนุุกสนานครื้้�นเครงแล้้ว ยัังเปิิดโอกาส
ให้้นักั ศึึกษาได้้ทำำ�กิจิ กรรมที่่�นอกเหนืือจากการเรีียนในชั้้น� เรีียน
เป็็นการเพิ่่�มประสบการณ์์อีีกทางหนึ่่�ง ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ การ
ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีมในหมู่่นั� กั ศึึกษาด้้วยกััน และเป็็นการสร้้าง
ความสามััคคีีภายในองค์์กร
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Classic Concert

Tuesday 28.01.2020, 7.00 p.m.

A Little Night Music Compositions by Mozart, Lully, Beethoven, Britten

Conducted by Léo Warynski
With 15 musicians and 20 singers from Princess Galyani Vadthana Institute of Music
At Alliance Françoise Bangkok
This Concert spotlight European Composers and work musician of the Princess Galyani Vadhana Institute
for string orchestra. At the heart of this programme, of Music. The programme also reserved a special
which will take you across borders and eras, Mozart’s place to popular works such as Lully’s march from
famous serenade “A Little Night Music”, is probably Le Bourgeois Gentilhomme, or the famous Hymn to
one of the most jubilant and inspiring sections from Joy from Beethoven’s 9th symphony. The concert
its author.
will end with two pieces by H.M. King Bhumibol
A nod to English music with Britten, whose “simply Adulyadej The Great arrange for string chamber by
symphony”, written when he was still a child, is an Wiwat Suthiyam.
echo of the youth and talent of the instrumental

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ร่่วมกัับสมาคมฝรั่่�งเศส กรุุงเทพฯ
จััดแสดงคอนเสิิร์์ต “A little night music” ควบคุุมวงโดย
วาทยกรชาวฝรั่่�งเศส Léo Warynski และนัักดนตรีีเยาวชน
พร้้อมด้้วยคณะนัักร้้องประสานเสีียงจากสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง สำำ�หรัับโปรแกรมคอนเสิิร์์ตเริ่่�มด้้วยบทเพลงของ
J.B. Lully: Marche pour la ceremonie des Turcs,

extrait du Bourgeois Gentilhomme ต่่อด้้วย W.A.
Mozart: serenade 13 pour cordes, B. Britten, Simple
Symphony pour orchestra à cordes, นอกจากนี้้ยั� งั ได้้อัญั เชิิญ
บทพระราชนิิพนธ์์ใน พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร 2 บทเพลง คืือ
แผ่่นดิินของเราและแสงเทีียน และปิิดท้า้ ยด้้วยเพลงของ L.V.
Beethoven: Symphony No.9
PGVIM Newsletter • Vol 20 (January-March 2020)
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ลงนามความร่่วมมืือระหว่่าง
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และ Ensemble MusikFabrik (Germany)
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และ Ensemble MusikFabrik
(Germany) ได้้ ล งนามความร่่วมมืือระหว่่างกัั น ใน
วัันที่่� 8 มีีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา
อาคารอำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ทั้้�งนี้้�ได้้รับั เกีียรติิ
จากตััวแทนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา รองศาสตร์์จารย์์

คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีี และอาจารย์์
ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ รองอธิิการบดีีฝ่่ายการศึึกษา ลงนาม
ร่่วมกัับตััวแทนจาก Ensemble MusikFabrik, Ulrich Löffler:
Director และ Peter Veale

Memorandum of Understanding between

Princess Galyani Vadhana Institute of Music (Thailand)
and Ensemble MusikFabrik (Germany)
With this Memorandum of Understanding, Princess
Galyani Vadhana Institute of Music (PGVIM), Thailand
and Ensemble MusikFabrik, Germany (hereafter
referred to as “Parties”) organize the mutual
benefits arising from the establishment of a system
12
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of bilateral academic and cultural cooperation. The
primary purpose of this Memorandum is to promote
academic & cultural collaboration between the
Parties. develop bilateral academic collaboration.

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ดนตรีีสร้้างรอยยิ้้�ม”
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาด้้วยความสนัับสนุุนของ บริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน) จััดโครงการแสดงดนตรีีเพื่่อ� สร้้าง
รอยยิ้้�ม ณ โรงพยาบาลศิิริริ าช เพื่่อ� สร้้างขวััญกำำ�ลังั ใจให้้กับั ผู้้�ป่่วย
และญาติิ รวมถึึงบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้ผ่่อนคลายกัับเสีียงเพลง
หลากหลายแนว โดยอาสาสมััครทั้้�งหมดเป็็นนัักศึึกษาสถาบััน

ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ซึ่ง่� นอกจากจะได้้แสดงดนตรีีแล้้ว ยัังเป็็นการ
ฝึึกฝนให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การเป็็นจิิตอาสา และการทำำ�งานที่่�
นอกเหนืือไปจากการเรีียนดนตรีีภายในห้้องเรีียน ซึ่่�งการแสดง
ดัังกล่่าวจััดขึ้้น� ทั้้�งหมด 30 ครั้้�ง ตามอาคารต่่าง ๆ สลัับกัันไป เช่่น
ศาลาศิิริิราช 100 ปีี, ตึึกผู้้�ป่่วยนอกชั้้�น 5, ตึึกผู้้�ป่่วยนอกชั้้�น 6

โครงการสััมมนาแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิงานประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้้�งที่่� 1 ณ เบลล์์ วิิลล่่า รีีสอร์์ท เขาใหญ่่ จัังหวััดนครราชสีีมา
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั โครงการสััมมนาแผนยุุทธศาสตร์์
และแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้้�ง
ที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 21-23 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ เบลล์์ วิิลล่่า
รีีสอร์์ท เขาใหญ่่ จัังหวััดนครราชสีีมา โดยกิิจกรรมเริ่่�มจาก
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีี

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กล่่าวเปิิดโครงการ จากนั้้�น
อาจารย์์ดำำ�ริห์ิ ์ บรรณวิิทยกิิจ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยบริิหาร สรุุป
ผลการดำำ�เนิินงานในช่่วงที่่�ผ่่านมา พ.ศ. 2556-2562 และ
อธิิการบดีีได้้กำำ�หนดเป้้าหมายสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ระยะ 20 ปีี นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ อีีกจำำ�นวนมาก
เพื่่�อให้้โครงการสามารถบรรลุุเป้้าหมายตามแผน
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