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สารนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ ซึ่งได้ 
จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาเยาวชนทีม่ศีกัยภาพสงู 
ด้านดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจอันดี  
เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนท่ัวไป และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้  
ประสบการณ์ด้านดนตรี คลาสสิกให้สังคมไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยปรัชญา “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน” 

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตเป็นปีการศึกษาแรก นอกจากนี้สถาบันดนตรี 
กัลยาณิวัฒนายังได้ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจอื่นๆ ได้แก่ การบริการวิชาการแก่ 
สังคม การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกท้ังยังได้ด�าเนินการให้สถาบันดนตรี 
กัลยาณิวัฒนาเป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้ทางด้านดนตรรีะหว่างบคุคล ชมุชน และสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ตามเจตจ�านงที่แสดงไว้ในการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ในนามสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบนั คณะผูบ้รหิารสถาบนั คณาจารย์ บคุลากร และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนร่วม 
ในการผลักดันให้สถาบันด�าเนินงานต่างๆ บรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
เพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบันดนตรีชั้นน�าในระดับนานาชาติ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
รายงานประจ�าปี 2557 ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไป

 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
 นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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สารประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ ท่ีจัดต้ังขึ้น 
เพื่อสนองพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดระยะเวลาที่สถาบันได้เริ่ม 
เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2557 เป็นต้นมานัน้ ถอืได้ว่าเป็นการด�าเนนิงาน 
ที่ประสบความส�าเร็จ โดยสถาบันได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหลักของสถาบัน
อุดมศึกษา 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ต่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง สถาบันได้ให้ 
ความส�าคัญกับการบริการวิชาการต่อสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก 
การที่สถาบันน�าเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง 
ของสถาบันซึ่งนับว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันและชุมชน 

ในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการ สภาสถาบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คณะผู้บริหาร
สถาบัน คณาจารย์ บคุลากร และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการต่างๆ  
ให้บรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานประจ�าปี 2557 ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไป

 (รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา)
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

7 รายงานประจ�าปีงบประมาณ
 2557



สารอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และได้รับนักศึกษา
เข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 รายงาน
ประจ�าปีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงได้จัดท�าขึ้น 
เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการจดัการเรยีน 
การสอน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งเน้น 
ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านดนตรี ด้านการ 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และในด้านทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ 
และเป้าหมายของสถาบัน ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นคุณภาพ ศักยภาพ ความพยายาม  
และความตั้งใจของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนสถาบันในการ 
ด�าเนินกิจกรรมด้านดนตรีคลาสสิกให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นท้ังในระดับประเทศ  
และระดับสากล

ในนามของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาบัน  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนสถาบัน คณาจารย์ 
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยความวิริย- 
อุตสาหะ ในการท�างานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ ตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และปรัชญาของสถาบัน คือ “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน” สืบไป

 (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์)
 อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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9 รายงานประจ�าปีงบประมาณ
 2557

อาคารคีตราชนครินทร์
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ส่วนที ่1
• ข้อมูลทั่วไปสถาบัน

• ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

• ความเป็นมา 

• ตราสัญลักษณ์และสีประจ�าสถาบัน 

• ดอกไม้ประจ�าสถาบัน 

• ยุทธศาสตร์สถาบัน 

• โครงสร้างการบริหาร 

• คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

• คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

• คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

• บุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

• รายงานด้านการเงิน 

• อาคารสถานที่

ข้อมูลทั่วไป 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

11 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
Music of Life, Music of Land
Musique de la Vie et de la Terre
ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน

ปณิธาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเทิดพระเกียรติ  
และสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
อันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู ่สาธารณชน โดยการเป็นตัวหลักส�าคัญในการ 
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันดนตรีชั้นน�าระดับนานาชาติ
To be a Leading International Conservatory of Music

พันธกิจ
1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกท่ีมี 

ศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช ้
องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม

2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู ้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม

3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

คุณค่าองค์กร
Passionate (รักในดนตรี) : รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรี
รอบด้าน
Grace (สง่างาม) : มีความสง่างามและมีศักดิ์ศรีในตน
Visionary (มีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์) : มีมุมมองทางด้านดนตรี 
ลึกซึ้ง กว้างไกล
Integrated (ประสานความแตกต่าง) : สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรี
ได้อย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้คน
ได้ทุกระดับชั้น
Modesty (อ่อนน้อมถ่อมตน) : มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท่ีจะประยุกต์ 
ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อผู้อื่นได้
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ประวัติความเป็นมา
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวทิยาลยัศลิปากรและกระทรวงวฒันธรรมทีร่่วมกนัจดัท�าโครงการจดัตัง้สถาบนั
ดนตรีในรูปแบบของ Conservatory เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในมงคลโอกาสท่ีสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญ
พระชนมาย ุ84 พรรษา วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยส�านกึในพระกรณุาธคิณุ
ที่ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพ่ือชาวไทยตลอดมา รวมท้ังเพ่ือสนอง 
พระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ 
 
เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น จึงได้กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
ด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา” 
  
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 
พีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ในโอกาสทรงเจรญิ 
พระชนมายุ 7 รอบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นชอบโครงการจัดตั้ง 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตามที่ส�านักงบประมาณได้เสนอแนะ เพื่อให้สามารถของบประมาณแผ่นดินมา 
ด�าเนินการในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรม ขอใช้ 
พื้นที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันเดิมเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เพื่อใช้ 
เป็นพ้ืนที่จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี องค์ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิของโครงการจัดต้ังสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จพระราชด�าเนินเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
ทอดพระเนตรสถานที่ ทั้งอาคารโรงล้างขวด (ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิเศษ 
ประสานงานโครงการในพระราชด�าริ (กปร.) ได้บูรณะและใช้เป ็นส�านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชด�าริและมูลนิธิชัยพัฒนา)  
อาคารอ�านวยการโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) และอาคารอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความดูแล 
ของกรมศิลปากร

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดต้ังสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอนุมัติ 
งบประมาณจ�านวน 22,535,750 บาท ส�าหรบัการด�าเนินการเบือ้งต้นของโครงการฯ

13 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะท�างานด้านออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะท�างานด้านการจัดหลักสูตรการเรียน 
การสอนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ขอใช้พื้นที่
บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตอบอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อาคาร 
ราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุงเป็น 
อาคารอ�านวยการ ได้รบังบประมาณในปี พ.ศ. 2552  เพือ่ปรบัปรงุเป็นเงนิ 20 ล้านบาท  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวน 10 ล้านบาท 

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้สถาบันดนตรี 
กัลยาณิวัฒนาใช้พ้ืนที่ว่าง 1,730 ตารางเมตร ในบริเวณโรงงานบางย่ีขัน (เดิม)  
เป็นทีส่ร้างอาคารเรยีนของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ซึง่ได้รบังบประมาณแผ่นดนิ 
ปี 2554 ถึงปี 2557 ในการก่อสร้างเป็น 127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก  
A 49 จ�ากัด ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ  
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัทเอสอินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด  
เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ควรแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร  
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคาร 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับอาคารของมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารของ 
ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษประสานงานโครงการในพระราชด�าร ิ(กปร.) และทรงเจมิ 
ศิลาฤกษ์อาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอ�านวยการน้ีมีพ้ืนท่ี
ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นหอประชุม ชั้นที่ 2 เป็นส�านักงานสถาบันฯ

ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี มีพระราชด�ารัสกับ ดร. โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งไป 
ร่วมรับเสด็จในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะอาคารอนุรักษ์ท่ีต้ังอยู่ข้าง 
อาคารอ�านวยการ แล้วมอบให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์

กรมศลิปากรได้สนองพระราชด�ารโิดยได้ตัง้งบประมาณ 36 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 
และปี พ.ศ. 2556 เพื่อบูรณะ คาดว่าการด�าเนินงานจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557  
อาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
อทุกภัยในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2554 ส�านกังบประมาณได้จดัสรรงบกลางเพือ่ช่วยเหลอื 
ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นจ�านวน 2,357,000 บาท การซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555
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วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554
พระครูศิริธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรย์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ท่ีสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว

วันที่ 15  มีนาคม พ.ศ. 2555
สภาผู ้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
พ.ศ. 2555

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้น�าพระราชบัญญัติสถาบันดนตร ี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน 
พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ย้ายท่ีท�างานจากตึก 
ส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ตลิง่ชนั มาปฏบิตังิานทีอ่าคารอ�านวยการ
ของสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่ 2010 ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขนั 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ประวัติความเป็นมาส�านักดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนส�านักวิชาแรก คือ 
ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนดนตรี
ของประเทศไทย ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านดนตรีที่เข้มข้น 
ทั้งวิชาทักษะและวิชาดนตรีแบบบูรณาการ นอกจากน้ี ส�านักวิชายังให้ความส�าคัญ
กับการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม พร้อมท้ังสนับสนุนในการท�านุบ�ารุง 
ศลิปวฒันธรรม ส�านกัวชิาดรุยิางคศาสตร์เปิดสอนหลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบัณฑติ  
ชื่อปริญญาภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  
Bachelor of Music, B.M. (Music) โดยมีอาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์  
ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนคณบดี

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะการดนตรีอย่างลึกซึ้ง  
มีความตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาดนตรีท้ังในฐานะศาสตร์และศิลป์  
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
เพื่อสร้างสรรค์งานทางดนตรี งานค้นคว้า วิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้มคีวามสามารถในการประยกุต์ใช้ดนตรใีนการสร้างสรรค์
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

15 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



    ตราสัญลักษณ์และสีประจ�าสถาบัน

ลักษณะของตราสัญลักษณ์ เป็นรปูทรงลายใบเทศ ภายในประกอบด้วยตวัอกัษรย่อ “สกว” ประกอบกบั
กญุแจซอลอยูภ่ายในด้านล่างเป็นตวัอกัษรชือ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประกอบด้วยตัวอักษรย่อ 
“สกว” ประกอบกับสัญลักษณ์ทางดนตรี คือกุญแจซอล กุญแจ 
ประจ�าหลกั G อยูภ่ายในรปูทรงลายใบเทศ อนัเป็นหนึง่ในแม่ลายกระหนก
ของศิลปะไทย ด้านล่างเป็นตัวอักษรชื่อภาษาไทยสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE 

OF MUSIC 
ขนาด แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้โดยไม่จ�ากัดขนาด
สี  ตัวอักษรย่อ “สกว” และสัญลักษณ์กุญแจซอลสีขาวอยู่ภายในรูปทรง 

ลายใบเทศ สีฟ้า ท่ีหมายถึงสีประจ�าพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีช่ือภาษาไทย 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และภาษาอังกฤษ PRINCESS GALYANI  

VADHANA INSTITUTE OF MUSIC สีทอง หมายถึง ความรู้สึกสูงค่า 
สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง คลาสสิก 

ความหมาย ตราสัญลักษณ์น้ีส่ือความหมายโดยรวมถึงสถาบันดนตรีอันเกิดจาก 
พระด�าริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรี
คลาสสิกในประเทศไทย

สีประจ�าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คือ สีฟ้าเทอควอยซ์ (Turquoise Blue) 
 ตราสัญลักษณ์นี้ออกแบบโดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดอกแก้ว

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจ�าบ้านจะท�าให้คนในบ้านมีความด ี
มีคุณค่าสูง เพราะค�าว่า แก้ว นั้นหมายถึง สิ่งที่ดี มีค่าสูง เป็นที่นับถือบูชาของ 
บุคคลทั่วไปซึ่งโบราณได้เปรียบเทียบของท่ีมีค่าสูงน้ีเสมือนด่ังดวงแก้ว นอกจากนี ้
คนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจ�าบ้านจะท�าให้เป็นคนที่มี 
จิตใจบริสุทธิ์ มีความเบิกบาน เพราะแก้วคือความใสสะอาด ความสดใส นอกจากนี้ 
ดอกแก้วยังมีสีขาว สะอาด สดใส มีกลิ่นหอมหวนไปไกล และยังน�าดอกแก้วไปใช้ 
ในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งอีกด้วย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จึงก�าหนดให้ “ดอกแก้ว” เป็นดอกไม้ประจ�าสถาบัน 
เพื่อเทิดพระเกียรติและร�าลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้พระราชทานก�าเนิดสถาบัน

ดอกไม้ประจ�าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

17 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปี พ.ศ. 2557

พันธกิจที่ 1 เพือ่เป็นสถาบนัดนตรทีีส่ร้างและพฒันาบุคลากรทางด้าน
ดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

บุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง 
และมีความคิดสร้างสรรค์ (Integration of formal 
and Informal Education – Ability to apply,  
adapt and awareness of social changes)

 2. พัฒนากิจการนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะในการ
ประยกุต์ใช้องค์ความรูท้างด้านดนตรใีห้เป็นประโยชน์ 
และเหมาะสมกับบริบทของสังคมให้กับนักศึกษา  
(Integration of formal and Informal education  
– Awareness of social changes (Ability to 
apply & adapt)

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษา (Creative 
Environment)

พันธกิจที่ 2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที ่ 4. ให้บริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคม ผ่านการเป็น 

ศนูย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรูท้างด้านดนตรี 
และศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องให้กบัสงัคม (Knowledge  
and Content Development)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ 5. การทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการเป็นศูนย์รวม

องค์ความรู ้ทางด้านดนตรีคลาสสิกในระดับชาติ 
(Audience Development)
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พันธกิจที่ 3 เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล 
ชมุชน และสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่  6. สร้างความเป็นเลศิในการศกึษาค้นคว้าวจิยัทางด้าน 

ดนตรีและการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรี
กับศาสตร์อื่นๆ ผ่านการเป็นศูนย์รวมในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Innovative 
and Integrative Research)

พันธกิจที่ 4  พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (ปรัชญา 

ปณธิาน วตัถปุระสงค์ / การบรหิารและการจดัการ / 
การเงินและงบประมาณ / ระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพ) เพือ่ไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลศิ  
(Organizational Excellence and Good  
Governance)

19 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



โครงสร้างการบริหารงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นายกสภาสถาบัน

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารสถาบัน (กบส.)รองอธิการบดี

ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ส�านักงานสถาบัน

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน คณบดี

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ
สภาสถาบัน ที่ประชุม 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
สถาบัน (กสส.)

อธิการบดี
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คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์ 
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์  
ดร. สุกรี เจริญสุข

อุปนายกและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ                 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ ดร. ชาคร วิภูษณวนิช  

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ 

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ                             

21 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ 

รักษาการแทน

คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์  

อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี

ผู้แทนคณาจารย์

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

 ประธานสภาพนักงาน 

นางมาลินี วิกรานต์

ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

กรรมการและเลขานุการ

นางมาลินี วิกรานต์

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 

รองประธานกรรมการ

 นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์

กรรมการ

ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการ

23 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



คณะกรรมการบริหารสถาบัน

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประธานกรรมการ

นางมาลินี วิกรานต์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ 

รักษาการแทน คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ประธานสภาพนักงาน

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี

กรรมการ

24
 รา

ยง
าน

ปร
ะจ

�าป
ีงบ

ปร
ะม

าณ
 2

55
7



บุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจ�าปี พ.ศ. 2557

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

รองอธิการบดี

นางมาลินี วิกรานต์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์  

รักษาการแทน คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์     

25 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



พนักงานสถาบันประเภทปฏิบัติการวิชาการ

 อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์  

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

  อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์

 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์  

อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี           

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

อาจารย์ ดร. Frank Reich

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์
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พนักงานสถาบันประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ

นางมาลินี วิกรานต์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

นางสาวนพพร อมรเมธ

ผู้เชี่ยวชาญการคลัง

นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์

  นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศุภพร สุขะตุงคะ

นักวิชาการศึกษา

นายธเนศ รัศมี

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

นิติกร

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

นักบริหารงานทั่วไป

นางธิติมา สุขแสงจันทร์

นักบริหารงานทั่วไป

นางนิภาภรณ์ งาดเกาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพงศธร ศรีวิเศษ

นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

นายเอกชัย คงคืน

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า ประปา

นายธัชวงศ์ ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเบณจวรรณ ชุ่มคุมสิน

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป  

27 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



รายงานด้านการเงิน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

   

หนี้สิน   
 หนี้สินหมุนเวียน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 74,536.00
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 455,468.90
  เงินรับฝากระยะสั้น 3,785,576.14
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,725,209.04
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,040,790.08

 หนี้สินไม่หมุนเวียน
  เงินรับฝากระยะยาว 255,231.50
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 255,231.50
รวมหนี้สิน  7,296,021.58

สินทรัพย์สุทธิ
  ทุน 42,689,305.90
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 43,298,084.13
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี 56,870,196.82
  รวมสินทรัพย์สุทธิ 142,857,586.85
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29 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา

ภายในอาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 



อาคารสถานที่ 

อาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เดิมคืออาคารอ�านวยการโรงงาน 
สุราบางยี่ขัน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานสุราบางยี่ขันเดิม เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีชั้นลอยอยู่ระหว่างชั้นในส่วนด้านหลังของอาคาร พื้นที่ใช้สอย
รวมคิดเป็นจ�านวน 1,650 ตารางเมตร ตัวอาคารวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้  
โดยอาคารแวดล้อมด้วยอาคารต่างๆ ในพืน้ที ่คอื ทางทศิเหนอืด้านหน้าอาคารหนัหน้า 
สูพ่ืน้ทีเ่ปิดโล่ง อาคารส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ (อาคารโรงล้างขวดและบรรจุสุราเดิม) และเปิดมุมมองสู่ด้านข้าง
ของสะพานพระรามแปด ด้านทิศตะวันออกติดกับอาคารอนุรักษ์ซึ่งเคยเป็นอาคาร
กองอ�านวยการเก่า (กองอ�านวยการโรงงานสุรา กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ปัจจุบัน
คืออาคารคีตราชนครินทร์ ด้านทิศใต้ติดกับอาคารโรงอาหารและหน่วยโภชนาการ 
และด้านทิศตะวันตกติดกับกลุ่มอาคารของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

อาจารย์นันทพล จั่นเงิน อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ได้ออกแบบปรับปรุงและปรับเปล่ียนประโยชน์การใช้สอยของอาคาร 
อ�านวยการโรงงานสุราบางยี่ขันเพื่อใช ้เป ็นอาคารอ�านวยการสถาบันดนตร ี
กัลยาณิวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ส�าหรับใช้เป็นพื้นที่ส�านักงานและหอประชุม ซึ่ง
บรษิทัวงศ์สว่าง อนิคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั เป็นผูร้บัจ้าง ในการปรบัปรงุอาคารอ�านวยการ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เริ่มตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จมีนาคม  
พ.ศ. 2554 งบประมาณรวม 33,650,000 บาท
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ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาคารอ�านวยการพื้นที่ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร

ชั้นที่ ห้อง เลขที่ห้อง ขนาด
พืน้ที่  

(ตารางเมตร)

1 ห้องประชุม “สังคีตวัฒนา” 101 10 x 25 ม. 250

1 ห้องด้านหลังเวที 102 7 x 14 ม. 98

1 ห้องควบคุม 103 10 x 5 ม. 50

2 ห้องส�านักงานอธิการบดี 201 7 x 13.5 ม. 94.5

2 ห้องอธิการบดี 202 6 x 6 ม. 36

2 ห้องประชุมเล็ก 203 3.5 x 6 ม. 21

2 ห้องนายกสภา 204 4 x 8 ม. 32

2 ห้องส�านักงานสถาบัน 205 7 x 11.5 ม. 86.25

2 ห้องรองอธิการบดี 206 4 x 4 ม. 16

2 ห้องประชุมสภาสถาบัน 207 5.5 x 6 ม. 33

2 ห้องพัสดุ 208 6 x 6 ม. 36

2 ห้องซ้อมรวม 209 10.5 x 12 ม. 126

2 ห้องแต่งตัว 210 7 x 10.5 ม. 73.5

31 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



อาคารคีตราชนครินทร์

(อาคารอนุรักษ์ กรมศิลปากร)

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2554  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ได้เสดจ็ฯ มาทรงเปิดอาคารสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา  และได้รบัสัง่กบั ดร.โสมสดุา  
ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งไปร่วมรับเสด็จ ว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะอาคาร
อนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารอ�านวยการ แล้วมอบให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการเรียนการสอน กรมศิลปากรได้สนองพระราชด�าริโดยได้ 
ตั้งงบประมาณ 36 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556  เพื่อบูรณะ  

อาคารคตีราชนครนิทร์ หรอือาคารอนรุกัษ์ เป็นอาคารทีถ่กูขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน 
ของกรมศิลปากร ก่อสร้างขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว เดิมคือกองอ�านวยการโรงงานสุรา กรมโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบ 
สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบตะวนัตก เป็นอาคารตกึสองชัน้ ผงัอาคารส่ีเหลีย่ม 
ผืนผ้า กว้าง 12.95 เมตร ยาว 34.35 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 691 ตารางเมตร  
ด้านยาวของอาคารวางตามแนวเหนือ - ใต้ ด้านหน้าอาคารอยู่ทางทิศตะวันออก  
มีมุขยื่นมาทางด้านหน้าที่ปลายทัง้สองด้านของอาคาร ผนงัอาคารก่ออฐิฉาบปนูทาสี  
มบีวัปนูป้ันผนงั ประตหูน้าต่าง และหน้าจั่วมุขยื่น หลังคาตามแนวยาวของอาคาร 
เป็นหลังคาทรงปั้นหยา ส่วนหลังคามุขยื่นทั้งสองข้างเป็นหลังคาทรงจั่วต่อออกมา 
จากหลังคาหลัก

นอกจากนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังได้รับงบประมาณ 11,160,000 บาท  
เพือ่ปรบัปรงุภายในอาคารให้เหมาะสมกบัการเรยีนการสอน  โดยมอีาจารย์ณฐัรฐนนท์ 
ทองสทุธพิรีภาส คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นมณัฑนากรผูอ้อกแบบ
ภายในโครงการบูรณะโบราณสถาน โดยการได้รับค�าปรึกษาจากกรมศิลปากร
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อาคารคีตราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์ กรมศิลปากร) ปัจจุบัน

33 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



พื้นที่ภายใน อาคารคีตราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์ กรมศิลปากร)
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อาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พืน้ทีใ่ช้สอย 1,500 ตารางเมตร คาดว่าด�าเนนิการปรบัปรงุแล้วเสรจ็เดอืนกรกฎาคม  
2558 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับโรงอาหารและพื้นที่จัดกิจกรรมของ
นักศึกษา
 

อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 
พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร (และอยู่ในระหว่างก่อสร้าง) โดยพื้นที่อาคารเรียน 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นพื้นที่ราชพัสดุและได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม ให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
โดยบรษิทัสถาปนกิ 49 จ�ากดั เป็นผูอ้อกแบบ อาคารเรยีนสถาบนัดนตรกีลัยาณิวัฒนา 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 128,000,000 บาท

35 ข้อมูลทั่วไปสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา
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ส่วนที ่2
• ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์

• การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

• กิจกรรมนักศึกษา  

• การรับสมัครนักศึกษา  

ด้านการเรียนการสอน
ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

37 ด้านการเรียนการสอนส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 



คณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�า

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�า

1 อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน  

2 อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์  

3 อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี  

4 อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ - 

5 อาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ - 

6 อาจารย์ Dr. Frank Reich - 

อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

คุณวุฒิ / สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- Doctor of Philosophy (Composition) University of Edinburgh, UK 2550

- Master of Music (Composition) University of Edinburgh, UK 2545

- ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง   
  (ดนตรีศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
 - Composition
 -  Music in the Community
 -  Music Theory
 -  Piano
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อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์

คุณวุฒิ / สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- Master in Music Performances 
  (Guildhall Artist)

Guildhall School of Music and Drama, UK 2551

- Master of Music 
  (Orchestral training)

Guildhall School of Music and Drama, UK 2550

- Bachelor of Music, 1st class honour
  (Horn Performance)

Hong Kong Academy for Performing Arts 2548

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
 - เป่า Horn
 - Chamber Music
 - Western Music History: Classical and Romantic Eras
 - Music Theory

อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี

คุณวุฒิ / สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554

- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)
  เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
 - Viola
 - Violin 
 - Music in the Community

39 ด้านการเรียนการสอนส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 



อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์

คุณวุฒิ / สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- Master of Arts (Theology) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2554

- Bachelor of Business Administration
 (International Business Management)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2549

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี 
 - Piano 
 - Choral Music

อาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- Master of Arts in Music (Composition) University of California, Berkeley 2555

- Bachelor of Music (Composition) Yong Siew Toh Conservatory of Music,  
National University of Singapore

2553

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
 - Composition
 - Computer Music
 - Music Theory
 - Contemporary Music Practice
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อาจารย์ Dr. Frank Reich

อาจารย์ Dr. Frank Reich 
 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา ส�าเร็จการศึกษาจาก พ.ศ.

- Konzertexamen (Piano) Hoschule für Musik Köln, Germany 2536

- Künstlerische Ausbildung 
 (Artistic Training in Piano)

Hochschule für Musik Karlsruhe, Germany 2533

- Diplommusikerziehung
 (Music Education)

Hochschule für Musik Karlsruhe, Germany 2530

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
 - Piano
 - Collaborative Piano
 - Piano Pedagogy
 - Piano Methodology
 - Chamber Music
 - Performance Practice
 - Music Theory

41 ด้านการเรียนการสอนส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 



ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ : การเรียนการสอน

ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) ภาคการศกึษาที ่1 ประจ�าปีการศึกษา 2557 ในวนัจนัทร์ท่ี  
2 มถินุายน พ.ศ. 2557 ซึง่ถอืว่าเป็นปีการศกึษาแรกของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา  
นักศึกษารุ่นที่ 1 มีจ�านวนทั้งหมด 16 คน ประกอบด้วยนักศึกษาเอกเครื่องดนตร ี
เปียโน ไวโอลิน วิโอลา และดับเบิลเบส

จากปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิด 
สร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสามารถบูรณาการ 
องค์ความรูท้างด้านดนตรกีบัศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การสร้างสรรค์และพฒันา
สังคมนั้น ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์จึงท�าการเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2557 ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาของนักศึกษา รวมถึงมีการ 
คดัสรรบคุลากรทีม่คีณุภาพและมปีระสบการณ์ทางด้านการสอนและการจดัการศกึษา 
เพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
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โครงสร้างหลักสูตร
มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร จ�าแนก
ตามหมวดวิชา ดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา 8 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  8 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ�านวนไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ  64 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ 26 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสร ีจ�านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชา

หลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(30 นก.)

หมวดวิชาเฉพาะ 
(96 นก.) หมวดวิชา

เลือกเสรี
(6 นก.)

รวม
ตลอด

หลักสูตรมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ทักษะ
ปฏิบัติ 

สร้าง
เสริม

วิชาชีพ
เลือก

ดุริยางคศาสตร์ 6 8 8 8 64 26 6 6 132

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบไปด้วย 
1) รายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะด้านจ�านวน 6 รายวิชา แบ่งเป็น

1.1) กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัต ิ4 รายวิชา ได้แก่ ทักษะปฏิบัติ 1 (Major Skill 1)  
การบรรเลงรวมวง 1 (Chamber Music 1) ทักษะผู้แสดงดนตรี 1  
(Performing Musicianship 1) และปฏบิตักิารทกัษะดนตร ี1 (Practice 
Lab 1)

1.2) กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ 2 รายวิชา ได้แก่ โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้า
สาธารณชน 1 (Recital Project 1) และดนตรเีพือ่ประชาสงัคม 1 (Music 
for Society 1)

2) รายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาเลือก 3 รายวิชา จากทั้งหมด  
4 รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย รายวิชาอัตลักษณ์ 
ดนตรีอาเซียน (ASEAN Music Identities) ดนตรีคลาสสิกในบริบทสังคมโลก  
(Classical Music in Global Context) การใช้ภาษาไทย (Thai Usage)  
และภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

นอกเหนือจากรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ มีสัปดาห์โครงการ
พิเศษ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ด้านต่างๆ ทางด้านดนตรีให้กับนักศึกษา โดยในสัปดาห์โครงการพิเศษใน 
ภาคการศึกษา 1 ประจ�าปีการศึกษา 2557 มีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
ถึง 1 สิงหาคม 2557 ประกอบไปด้วย
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบรรเลงรวมวงส�าหรับเครื่องสาย และการ

บรรเลงบทเพลงร่วมสมยั (Contemporary Music Performance) โดยอาจารย์ 
Gae  ̈ l Rassaert จาก CEFEDEM Rhône-Alpes, เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

2) การอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ “Stage Presentation and Improvisation” 
โดย อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 

43 ด้านการเรียนการสอนส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 



ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ : กิจกรรมนักศึกษา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา สถาบันดนตรี
กลัยาณวิฒันาและส�านกัวชิาดรุยิางคศาสตร์จงึได้มกีารจดักจิกรรมทัง้ทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของหลักสูตรฯ รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอก
สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2557

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวง Le Quartuor Parisii จากฝรั่งเศส วันท่ี 5 
มิถุนายน 2557

3. กิจกรรมวันไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Serotonin Drum Club Workshop” ระหว่างวันที่ 

30 มิถุนายน 2557 ถึง 2 กรกฎาคม 2557
5. PGVIM Student Concert Series ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
6. การเข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Thailand Mozart International Piano 

Competition ในระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2557
7. การเข้าร่วมแสดงในโครงการ The Internationales Musikinstitut Darmstadt 

2014 ที่เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2557
8. การเข้าร่วมการแสดงกับวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

(Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra : PYO)
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การรับสมัครนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนารับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) เพื่อคัดเลือกผู้ที่มี
ความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 
นับเป็นปีการศึกษาแรกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
การรบัสมคัรมจี�านวนท้ังหมด 3 รอบ โดยวธิรีบัตรง มข้ีอก�าหนดในการรบัสมคัรดงันี้
1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

- ส�าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก�าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีและโสตทักษะ
- มคีณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีระเบยีบข้อบงัคับของสถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนา

ก�าหนด
2) การจัดการศึกษา
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี
3) ประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษาในปีแรก ได้แก่

- เครือ่งสายตะวนัตก ประกอบด้วย ไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส และฮาร์ป
- เปียโน
- ขับร้องคลาสสิก

จากการเป ิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข ้าศึกษาต ่อในหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิตท้ังส้ิน 3 รอบ มีผู้สอบผ่านเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และรับทุนการศึกษาเป็น 
จ�านวนทัง้สิน้ 16 คน โดยเริม่การเรยีนการสอนภาคการศกึษาที ่1 ประจ�าปีการศกึษา 
2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557

จ�านวนนักศึกษา
จ�านวนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับการศึกษา
จ�านวนนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1
จ�านวนนักศึกษา

รวมทุกชั้นปี
จ�านวนผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาปี 2556

ปริญญาตรี 16 16 -

รวม 16 16 -

หมายเหตุ  ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ก�าหนดรับนักศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2557  
(มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2558)

45 ด้านการเรียนการสอนส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
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ส่วนที ่3
การบริการวิชาการเพื่อสังคม 
และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

• การบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก

• การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

47 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
คลาสสกิแก่สงัคม ถอืเป็นพนัธกจิทีส่�าคญั
ของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ดนตรีคลาสสิกของสาธารณชนทั่วไป 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครู อาจารย์ เยาวชนดนตรี  
ผู้ที่สนใจในดนตรีคลาสสิก และนักดนตรี
มอือาชพี จากท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ที่เข้าร่วมจัดการแสดง โดยในระหว่างปี 
พ.ศ. 2557 มีการจัดการแสดง ดังนี้ 

การบริการวิชาการเพื่อสังคม
 

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก Musique de la Vie et de la Terre

การแสดงคอนเสิร์ต โดยวง Ensemble 

Music Makers

การแสดงคอนเสิร ์ตโดยวง Ensemble Music  
Makers เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2556 ณ ห้องสงัคตีวฒันา  
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคมด้านดนตรีคลาสสิก 
ที่จัดแสดงโดยอาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี อาจารย์
ประจ�าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับวงดนตรี
เครื่องสาย 8 ชิ้น บรรเลงบทเพลง ‘String Octet in 
B-flat Major ประพันธ์โดย Max Bruch และงาน
ประพนัธ์ร่วมสมยัทีผ่สานรวมการใช้สือ่ผสม ‘La-Len’  
โดย อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน
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การแสดงคอนเสิร์ต และอบรมเชิงปฏิบัติการ  

โดย Dr. Kitty Cheung จากประเทศฮ่องกง

ในวันที่  4 เมษายน 2557 Dr. Kitty Cheung นักไวโอลิน และ  
Associate Concertmaster ของวง Hong Kong Sinfonietta ได้แสดง
คอนเสิร์ตเดี่ยวไวโอลิน ในบทเพลง Estrellita ประพันธ์โดย Ponce /  
Heifetz และ Violin Sonata in A major ที่ประพันธ์โดย César Franck 
ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งนี้ Dr. Kitty 
Cheung ยังได้ท�าการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรเลงไวโอลินให้แก่เยาวชน
นักดนตรี จากสถาบันการศึกษาต่างๆ จ�านวน 5 คน ณ ห้องสังคีตวัฒนา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

49 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสิร์ต  

และอบรมเชิงปฏิบัติการ  

โดยวง LE QUATUOR PARISI 

จากประเทศฝรั่งเศส

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร ่วมกับ
เทศกาลวฒันธรรมฝรัง่เศส - ไทย (La fête,  
Bangkok 2014) ด ้วยการสนับสนุน
จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�า
ประ เทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบรรเลงแบบสตริงควอเต็ท (String  
Quartet Workshops) โดยวง Parisi  
String Quartet เป็นวิทยากรรับเชิญ  
และเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ Musique 
de la Vie et de la Terre ดนตรีแห่งชีวิต 
ดนตรีแห ่งแผ ่นดิน ในวันพฤหัสบดี ท่ี 
5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสังคีตวัฒนา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา50
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การแสดงคอนเสิร์ตโดยวง Ensemble Music Makers และ  

Viola Range  

การแสดงของวง Ensemble Music Makers ร่วมกับ Viola Rangers  
น�าเสนอการแสดงดนตรีของนักวิโอลา 5 คน และแสดงผลงานประพันธ์เพลง 
ดนตรีร่วมสมัย “สมมติ” หรือ “What if” โดย อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

51 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสิร์ต Moods of the Wind

ในวันที่ 7 กันยายน 2557 วง Sawasdee Woodwind Quintet ได้น�าเสนอ 
การแสดง Moods of the Winds กับบทเพลงหลากหลายอารมณ์ ผ่านเสียง 
เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมไม้ต่างๆ โดยในแต่ละบทเพลงนั้นมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้ฟัง 
ได้ลองฟัง และรับประสบการณ์ในบทเพลงที่น�าเสนอ ด้วยอารมณ์และความรู้สึก 
ของผู้ฟัง การแสดงประกอบไปด้วยบทเพลงหลากหลาย อาทิ บทประพันธ์ของ  
หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์ จากบทเพลง ลมหวน หรือในฝัน บทประพันธ์ท่ี 
เล่าเรื่องราวของร้านกาแฟเมืองปารีส L’heure du berger โดย Jean Francaix  
รวมถึงบทเพลง Drone for 6 Musicians ประพันธ์โดย อ. สิรเศรษฐ์ ปัณฑุรอัมพร  
ซึ่งเป็นการน�าเพลงออกแสดงครั้งแรก (World Premiere) คณะผู้แสดงยังได้เชิญ 
สมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มาร่วมบรรเลงในบทเพลง  
Divertissement ของ Émile Bernard อีกด้วย

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

Prince Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra 

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอีกโครงการหนึ่งของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการบรรเลงกับวงออร์เคสตราให้กับนักดนตรี เยาวชนไทย ท่ีมี 
ความสามารถเป็นเลิศ โดยสมาชิกของวงเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเยาวชนดนตรี 
กว่าสองร้อยคนจาก 24 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแสดงในฤดูกาลปฐมฤกษ์  
(Inaugural Concert Season) ที่เร่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง 
สิงหาคม 2557 โดยมีปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนฯ ที่ว่า “PYO Experiences -  
Explore Exchange Excelled”

ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ของเยาวชนเหล่าน้ี น�าไปสู่การเดินทางบนเส้นทางของ
การพฒันาวงการดนตรคีลาสสกิของประเทศไทย ทีท่ัง้เยาวชนดนตร ีครอบครวั และ 
ผูฟั้ง เดนิทางค้นหาความงามของดนตรร่ีวมกนั ไปบนเส้นทางของเสยีงที่ไร้พรมแดน 52
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การสอบคัดเลือกนักดนตรี

เยาวชน (PYO Audition)

เพื่อเป็นการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม 
วงดุริยางค ์ เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music Youth  
Orchestra - วงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนั 
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา) สถาบันฯ จึงได ้
จัดโครงการคัดเลือกเยาวชนดนตรี
คลาสสิก อายุไม่เกิน 22 ปี โดย
เยาวชนผู ้ ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาส
ในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์
การเรียนรู ้ทางด้านดนตรีผ่านการ
บรรเลงในวงออร์เคสตรา รวมทั้ง
ฝึกฝนการท�างานร่วมกันเป็นทีม และ
สร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
วงการศึกษาดนตรีในประเทศไทย 
ให้ทัดเทียมนานาชาติ ในการคัดเลือก 
มีเยาวชนดนตรีกว่า 200 คน จาก 24  
สถาบนัการศกึษา เข้าร่วมการคดัเลอืก 
โดยมีเยาวชนจ�านวน 80 คนที่ได้รับ
คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแสดงในฤดูกาล
คอนเสิร์ตปฐมฤกษ์  ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนสิงหาคม  
2557 ซึ่งประกอบด้วยการแสดง ดังนี้

53 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสร์ิตปฐมทศัน์ PYO 

‘The Inaugural Concert’ 

วงดุริยางค ์ เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้บรรเลงบทประพันธ์
ที่เป็นที่นิยมอย่าง Symphony No.5 
ของ Ludwig Van Beethoven และ 
Prelude to Die Meistersinger von 
Nurnberg ของ Richard Wagner 
ภายใต้การอ�านวยเพลงของวาทยกร 
จากประเทศองักฤษ Maestro Damian  
Iorio ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
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การแสดงคอนเสิร์ต 

‘Musique de la Vie 

et de la Terre’ 

ในวนัที ่22 ธนัวาคม 2556 วงดรุยิางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ภายใต้การอ�านวยเพลงของอาจารย์
วานิช โปตะวนิช พร้อมกับศิลปิน 
รับเชิญ คุณกิตตินันท์ ชินส�าราญ  
คุณวารุณี จันทรศิริรังษี และบางยี่ขัน 
คอรัส ได้น�าเสนอการแสดงดนตรี 
ในบทเพลง The Moldau ของ   
Bedřich Smetana และ Blue  
Danube ของ Johann Strauss II  
และบทเพลงร้องไทยทีน่�าท�านองมาจาก 
บทเพลงคลาสสิก เช่น เพลงคิดถึง  
เพลงพี่ยังรักเธอไม่คลาย และเพลง 
ม่านไทรย้อย เป็นต้น

55 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสิร์ต 

‘PYO Showcase’  

เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2557 วงดรุยิางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ด ้วยความสนับสนุนของธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัการ
แสดงคอนเสิร์ต ‘PYO Showcase’ ข้ึน  
ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคาร
ไทยพาณิชย์ โดยคัดเลือกบทเพลง 
Young Person’s Guide to the 
Orchestra ของ Benjamin Britten 
ที่ท้าทายความสามารถของเยาวชน 
นักดนตรี มาบรรเลง โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์สีส ้ม เอี่ยมสรรพางค์  
มาเป็นผู ้บรรยายร่วมกับการแสดง 
ของดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กลัยาณวิฒันา ภายใต้การอ�านวยเพลง 
ของวาทยกร Maes t ro  A lan  
Cumberland 



การแสดงคอนเสิร์ต 

‘Experiment’  

วงดุริยางค ์ เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้น�าเสนอรายการ
แสดง ‘Experiment’ ทีป่ระกอบไปด้วย 
การแสดงบทประพันธ ์ ร ่ วมสมัย 
อ�านวยเพลงโดย Peter Veale จาก
สหพันธรัฐเยอรมนี ในวันที่ 2 มีนาคม 
2557 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งรายการ
แสดงประกอบด้วยบทเพลง In Sync 
ประพันธ์โดย Brigitta Muntendorf  
(1982) ,  Waves ประพันธ ์ โดย  
Siraseth Pantura-umporn (1982) 
และบทประพันธ์ของผู้ชนะในรายการ
ประกวดการประพันธ์บทเพลงหรือ 
“Call for Score 2014” ซึ่งได้แก่  
นายปฏิภาณ ใจค�าปัน ในบทเพลง  
Portrait of the Worrier: d’Artagnan 
(1991)

57 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสิร์ต 

Symphonies in Dialogue: 

Haydn to Shostakovich

ในการแสดงคอนเสิร ์ตครั้งที่ 5 ใน
ฤดูกาลคอนเ สิร ์ตปฐมทัศน ์ของ 
วงดุริยางคเยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา สถาบันฯ ได้รับเกียรติ
จาก Jason Lai วาทยกรจากวงซมิโฟน ี
ออร์เคสตรา ประเทศสิงคโปร์ มา
อ�านวยเพลงให้กับวงดุริยางค์เยาวชน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ใน
รายการ Symphonies in Dialouge: 
Haydn to Shostakovich รายการ
แสดงประกอบด้วยสองบทประพันธ์
ซมิโฟนทีีส่�าคญั 2 บท ได้แก่ Surprise 
Symphony ของ Joseph Haydn และ 
Symphony No.9 in E Flat major, 
Op.70 ของ Dmitri Shostakovich  
ในวนัที ่23 มนีาคม 2557 ณ ห้องสังคีต- 
วัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา58
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โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร”

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดการแสดง 
คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการ 
ร�าลึกถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อศิลปินชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่วงการดนตรีคลาสสิก ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้  
อาจารย์ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นผู้อ�านวยเพลง ร่วมกับอาจารย์จามร 
ศุภผล ศิลปินเดี่ยวเปียโน โดยได้น�าบทเพลง Overture to the Magic Flute ของ Wolfgang Amadeus Mozart 
บทเพลง Carmen Suite No.1 ของ Georges Bizet และ Piano Concerto หมายเลข 5 ในบันไดเสียง  E Flat  
Major ประพันธ์โดย Ludwig van Beethoven เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี 
กัลยาณิวัฒนา ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ (H.E. Christine Schraner Burgener) 
ได้ร่วมแสดงไวโอลีน และน�าเทปบันทึกการแสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 อีกด้วย

59 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม



การแสดงคอนเสิร์ต ‘Call for Conductor’

เพื่อเป็นการส่งเสริมผู ้อ�านวยเพลงรุ ่นใหม่ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการ 
“Call for Conductor 2014” เพ่ือคัดเลือกผู ้อ�านวยเพลงรุ ่นใหม่เข ้าร ่วมแสดงกับวงดุริยางค ์ เยาวชน 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยคัดเลือกผู้สมัครจาก 100 คน ท่ีเข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขัน โดยผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 
คือ Mr. Christopher Dragon จากประเทศออสเตรเลีย ท่ีได้มาร่วมวงอ�านวยเพลงให้กับวงดุริยางค์เยาวชน 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในรายการแสดง Orchestra Suite No.3 in D minor ของคีตกวี Johann  
Sebastian Bach และบทเพลง Romanian Folk Dances ของ Belá Bártok และบทประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข 1  
ของ Johannes Brahms โดยได้จัดแสดงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

การแสดงคอนเสิร์ต Finale

เพื่อเป็นการปิดฤดูกาลคอนเสิร์ตปฐมฤกษ์ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Maestro Damian  
Iorio จากสหราชอาณาจักร ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้อ�านวยเพลงในการแสดงปิดท้ายฤดูกาล “Season Finale” ซึ่ง 
รายการแสดงประกอบไปด้วย บทเพลง Picture at an Exhibition ของ Modest Mussorgsky / Maurice Ravel และ 
String Serenade Op. 20 ของ Edward Elgar โดยได้จัดการแสดงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสังคีตวัฒนา  
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 60
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สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา จดัการแข่งขนันานาชาตขิองวงดนตรเีครือ่งสายตะวนัตก  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Princess 
Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings) 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุผูม้คีวามสามารถทางดนตรใีนการแสดงดนตรคีลาสสกิ 
รูปแบบการบรรเลงเป็นวง ด้วยเครื่องดนตรี (Chamber Music) ผู้เข้าแข่งขันมีอายุ
ระหว่าง 12 - 25 ปี โดยตัดสินรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ซึ่งสถาบันฯ 
ได้รบัเกยีรตจิากคณะกรรมการที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัชาต ิอาท ิอาจารย์ประทกัษ์ 
ใฝ่ศุภการ  อาจารย์จามร ศุภผล  ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร  อาจารย์ Paris  
Parachoudis และ อาจารย์ Andrew Healey

การแข่งขนัในรอบชงิชนะเลิศ มขีึน้ในระหว่างวนัท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2557 และการแสดง 
ส�าหรบัวงผูช้นะเลศิในวนัที ่3 สงิหาคม 2557 สถาบนัฯ ได้รบัเกยีรตจิากคณะกรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบด้วย Professor Avedis Kouyoudjian จากประเทศออสเตรีย,  
Mr. Akihiro Miura จากประเทศญี่ปุ่น, Mr. Gae  ̈ l Rassaert จากประเทศฝรั่งเศส, 
Mr. Néstor Manuel Pou Rivera จากประเทศสเปน และ Mr. Richard Bamping 
จากประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ประเภท A: String Ensemble (สมาชิกของวง จ�านวน 10 - 15 คน)
รางวัลที่ 1 (รางวลัชนะเลศิ) รบัถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 ได้แก่ วง Alisore จากประเทศไทย
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วง Arioso Sinfonia จากประเทศมาเลเซีย
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วง Si Si String Chamber Orchestra จากประเทศไทย
ประกาศนียบัตรเกียรติยศส�าหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ วง Dr. Sax Chamber 
Orchestra จากประเทศไทย

ประเภท B: Piano Trio (สมาชิกของวง จ�านวน 3 คน)
รางวัลที่ 1 มีวงดนตรีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ร่วมกัน 2 วง ได้แก่ วง Englengy Piano 
Trio จากประเทศฮ่องกง และ วง Nuovo Musiche Ensemble จากประเทศไทย
รางวัลที่ 2 --ไม่มี--
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วง Sonore Piano Trio จากประเทศไทย
ประกาศนียบัตรเกียรติยศส�าหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ วง Melodio Piano 
Trio จากประเทศไทย

โครงการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2014 (Strings)

61 การบริการวิชาการเพ
ื่อสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒ

นธรรม
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ส่วนที ่4
การเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียน
• การประชุมวิชาการนานาชาติ

63 การเตรียมความพ
ร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก ‘ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน’ ปี พ.ศ. 2557 International  
Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ณ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน 
ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรีทั้ง 
ในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความ 
เหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติกว่า 15 ประเทศ 
โดยมมีหาวทิยาลยัทีเ่ข้าร่วมทัง้ภายในประเทศไทย ภมูภิาคอาเซยีน และนานาชาต ิรวมกว่า 27 แห่ง รวมทัง้ได้รบัเกยีรตจิาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ Professor Jacques Moreau (Director, Cefedem Rhône-Alpes - Lyon, France), Professor 
Peter Dejans (Director, Orpheus Institute – Ghent, Belgium), Mr. Bruce Gaston (Silpathorn Artist - Thai-
land), Professor Bernard Lanskey (Director, Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University 
of Singapore - Singapore), Professor Dieter Mack (Advisory Board of Goethe Institut (Music - Southeast 
Asia) and Musikhochschule Lübeck, Germany), Maestro Damian Iorio (Music Director, National Youth 
String Orchestra of Great Britain - UK) และ Professor Dr. Sriprasit Boonvisut M.D. (Council Member, 
PGVIM’s Council)

ประเทศที่เข้าร่วมอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 

และนานาชาติ 15 ประเทศ ได้แก่

 1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 2. ราชอาณาจักรเบลเยียม
 3. สิงคโปร์
 4. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 5. สหราชอาณาจักร
 6. สาธารณรัฐเกาหลี
 7. บรูไน
 8. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 9. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 10. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 11. มาเลเซีย
 12. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 13. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 14. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 15. ราชอาณาจักรไทย

65 การเตรียมความพ
ร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



ในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ยังมีการเปิดการประชุม
วิชาการภายใต้แนวคิดดนตรีกับบริบทสังคมไทย โดย
การบรรเลงของวงกอไผ่ แสดงในบทเพลง โหมโรงเย็น  
ตับนก โหมรักโหมโรง อาหนู เดี่ยวระนาดเอก และโยคี 
ถวายไฟ ร่วมกับการบรรยายของอาจารย์อานันท์ นาคคง  
ที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตงดงามของดนตรีไทย ที่เป็น
รากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ และการแสดงวงขับร้อง
ประสานเสียงของสมาคมสร้างคุณค่าประเทศไทย (Soka 
Gakkai International-SGI) ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
เพลงอาเซียน และบทเพลงอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เข้าร่วม ทั้งภายในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ  

ทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ได้แก่ทั้งหมด 27 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 2. กระทรวงวัฒนธรรม
 3. ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 9. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. Yong Siew Toh Conservatory, Singapore
 11. Raffles Institution Singapore
 12. CEFEDEM, France
 13. Orpheus Instituut, Belgium
 14. University of Lübeck, Germany 
 15. National Youth String Orchestra 
  of Great Britain, UK
 16. Silpathorn Artist, Thailand

 17. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 19. Faculty of Arts, Letters and Humanities, 
  Panhasastra University, Cambodia
 20. Institut Kesenian Jakarta, 
  (Jakarta Institute of The Arts), Indonesia
 21. Performing Arts Department, 
  Ministry of Information and Tourism, Laos
 22. Istana Budaya, Malaysia
 23. Music Departmaent, National University 
  of Arts and Culture (Mandalay), Myanmar
 24. Philippines Philharmonic Orchestra, Philippines
 25. Conservatory of Music, University of Santo 
  Tomas, Philippines
 26. Asian Contemporary Ensemble 
  (National Arts Council), Singapore
 27. Vietnam National Academy of Music, Vietnam 
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โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน 

(ASEAN Youth Ensemble - AYE)

ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดโครงการวงดุริยางค ์
เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Ensemble - AYE) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยการท่ีตัวแทนเยาวชนดนตรีจาก 10 ประเทศใน 
ภมูภิาคอาเซยีนเข้าร่วมฝึกซ้อมและจดัแสดงคอนเสร์ิตในลกัษณะของวงดรุยิางค์
เครื่องสายในบทประพันธ์เพลงในภูมิภาค โดยได้จัดแสดงในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติทางด้านดนตรคีลาสสิก “ดนตรคีลาสสิกในบรบิทของภมูภิาคอาเซยีน” 
ปี พ.ศ. 2557 International Symposium ‘Classical Music in the Context 
of ASEAN’ 2014 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร  
และ Maestro Damian Iorio ร่วมอ�านวยเพลงให้กบัวงดรุยิางค์เยาวชนอาเซยีน
และเยาวชนดนตรีจากวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

นอกจากนี้ในโครงการวงเยาวชนดนตรีอาเซียนยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตรีแต่ละชาติ (Music Expertises) พร้อมด้วยนักดนตรีในภูมิภาคอาเซียน 
น�าเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมกับผู้น�าเสนอผลงานและนักวิชาการทางด้าน
ดนตรีจากนานาชาติอีกด้วย 

67 การเตรียมความพ
ร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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ส่วนที่ 5
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานอืน่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(MOU)

69 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (M
O

U
)



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ลงนามในข้อตกลง 
ความร่วมมือในด้านวชิาการ การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การพฒันาบคุลากร  
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านดนตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้ังสองสถาบันร่วมกัน  
โดยรองศาสตราจารย์ คณุหญงิวงจนัทร์ พนิยันติศิาสตร์ อธกิารบดสีถาบนัดนตรี
กลัยาณวิฒันา ได้ร่วมลงนามกบัผูช่้วยศาสตราจารย์ชยัชาญ ถาวรเวช อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ 

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านดนตรี ระหว่าง
ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของทั้งสองสถาบันร่วมกัน โดยอาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ รักษาการแทน
คณบดี ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร. ด�ารงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสอง
สถาบนั เมือ่วนัพธุที ่18 มถินุายน 2557 ณ ห้องสงัคตีวฒันา อาคารอ�านวยการ  
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

กับสถาบัน CEFEDEM Rho  ̂ ne-Alpes

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สถาบันดนตรีกัลยา- 
ณิวัฒนา ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส 
H.E. Thierry Viteau ร่วมเป็นสกัขพียานในพธิลีงนาม 
ในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรี
กัลยาณวิฒันา และสถาบนั CEFEDEM Rhône-Alpes  
โดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัย- 
นิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
ได้ร่วมลงนามกับ Professor Jacques Moreau, 
Director ของ CEFEDEM Rhône-Alpes ณ อาคาร
คีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

71 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (M
O

U
)



 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์  จ�ากัด (มหาชน) 
 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท  ดีไซน์ชาแนล มัลติมีเดีย จ�ากัด
 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)   
 บริษัท ข้าว ซี.พี. จ�ากัด
 บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จ�ากัด       
 บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ�ากัด
 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ากัด
 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด    
 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยนครพัฒนา จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)   

 กระทรวงวัฒนธรรม
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)
 มูลนิธิชัยพัฒนา
 สถาบันอาหาร  
 วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
 ส�านักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ส�านักงานเขตบางพลัด
 ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 โรงเรียนมาแตร์เดอี
 สถานีต�ารวจนครบาลบางยี่ขัน
 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
 กรุงเทพมหานคร    

       
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด
 บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด     
 บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด    
 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด
 บริษัท เอมีรินเฮลธ์ โปรดักส์ จ�ากัด
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารกรุงไทย สี่แยกอรุณอมรินทร์
 ธนาคารออมสิน
 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หยิน หยาง การพิมพ์
 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษา

 ศ.เกียรติคุณเติมศักดิ์และคุณสายจิตร กฤษณามระ
 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล / บริษัท โรงแรม
  อโนมา กรุงเทพ จ�ากัด  
 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
 อาจารย์จามร ศุภผล    

คุณมาลินี วิกรานต์         
คุณเมตตา อุทกะพันธุ ์ / บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิง 
 แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)     

 คุณพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

บุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษา

 คุณสุจารีย์ บุณยะรัตเวช มีพานิช
 คุณสุนทรี เตรยาภรณ์ / บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จ�ากัด
 คุณสุรัตน์ วรวัฒน์พิบูลย์   
 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล  
 คุณวิศิษฏ์ ศรีสุขสันต์ / บริษัท ศิลป์ทวี (เคเอส) จ�ากัด
 ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ / บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการด�าเนินงานต่างๆ ของสถาบันฯ

ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษา

 กองทุนการกุศล กว.
 มูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 มูลนิธิสุขุโม
 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (Soka Gakkai Thailand)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ส่วนที ่6
การวิจัยสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการของอาจารย์

73 การวิจัยสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการของอาจารย์



อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน • งานวิจัยสร้างสรรค์ “สื่อผสมฤาษีดัดตน” สนับสนุนโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.)

• ผลงานการประพนัธ ์“ La Len” ASEAN Traditional สนบัสนนุโดย กระทรวงวฒันธรรม  

สาธารณรัฐเกาหลี

• ผลงานการประพันธ์ดนตรีและสื่อผสม “La - Len” “ละเล่น” บรรเลงโดยวง Ensemble 

Music Maker

• น�าเสนอผลงานทางวชิาการ หวัขอ้ “ฤาษดีดัตน” ในงานประชมุวชิาการดนตรสีรา้งสรรค์

เชิงวิชาการ ภายใต้เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ

• น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Rusie Dutton: Revisiting Tradition Through 

Multidisciplinary Approach” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International  

Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014 ณ สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ • เรียบเรียงบทประพันธ์ ‘บัวขาว’ ส�าหรับ Woodwind Quintet และ Piano เพื่อบันทึก 

รายการห้องสมุดดนตรี ร.9 “บทเพลงท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์” 

• น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Modern Interpretation of Mozart Horn  

Concerto through the Voice of Period Instrument” ในการประชุมวิชาการ

นานาชาต ิInternational Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 

2014 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี • น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Performance Across Dialects: ‘Mayura  

Phirom’ Interpretation on Viola and Piano” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  

18th International Conference of the Asia-Pacific Society of Ethnomusicology  

(ASPE) 2014 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

• น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Living in the Context of Now: Social  

Awareness through Music” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International  

Symposium ‘Classical Music in the Context of ASEAN’ 2014 ณ สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

อาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ • น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “The Aesthetic of Conplex Sound. Meaning,  

Development, Idea toward the ‘Untitled’ for Saxophone Duet” ในการ 

ประชุมวิชาการนานาชาติ 18th International Conference of the Asia-Pacific  

Society of Ethnomusicology (ASPE) 2014 ณ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

• น�าเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Unwrap ‘THE BLACK BOX’ : Electric Guitar 

Er Al.” ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิInternational Symposium ‘Classical Music 

in the Context of ASEAN’ 2014 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
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อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน 

ด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการให้บริการวิชาการ

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

• กรรมการตัดสิน Young Thai Artist 2014

• กรรมการตัดสิน Goethe Institute South East Asia  

Composition Competition 2014

• บันทึกรายการห้องสมุดดนตรีแห่งชาติ ในบทเพลง“ Circular 

Ruins”

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน 

นัก เรียนด้ านทัศนศิลป์  ด้ านดนตรี  และด้านนาฏศิลป์   

กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ

• เข้าร่วมประชุม SEADOM-South East Asian  

Director of Music 2014

• การแสดงคอนเสิร์ต “Reflection of Thais”  

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ 

กรุงวิลนิอุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย

• ศึกษาดูงาน CEFEDEM Rhône-Alpes เมืองลียง 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์

 ด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการให้บริการวิชาการ

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

• บันทึกรายการห้องสมุดดนตรี ร.9 “ประวัติและความรู้ทั่วไป 

เรื่อง French Horn” 

• บนัทกึรายการหอ้งสมดุดนตร ีร.9 “บทเพลงทา่นผูห้ญงิพวงรอ้ย 

อภัยวงศ์” 

• การแสดงคอนเสิร์ต Sawasdee Woodwind Quintet with 

Pana Yontararak ณ ศาลาสุทธสิริโสภา

• การแสดงคอนเสิร์ตร่วมระหว่าง Sawasdee Woodwind  

Quintet and EDQ ในงาน Singapore Woodwind Festival 

2014

• อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงดนตรีร่วมกับวง Sawasdee 

Woodwind Quintet ในงาน 15th Macau Band Fair

• อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

• การแสดงร่วมกับวง Siam Philharmonic Orchestra

• การแสดงร่วมกับวง Bangkok Symphony Orchestra

• การแสดงคอนเสิร์ต “Mood of the Winds”  

ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรี 

คลาสสิก

• ศึกษาดูงาน CEFEDEM Rhône-Alpes เมืองลียง 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

75 การวิจัยสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการของอาจารย์



อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี

ด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการให้บริการวิชาการ

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

• บันทึกวิดีโอเพื่อการศึกษา ฉลองสิบปีวง Viola Lovers 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการตัดสิน “8th Beethoven Competition 2014”  

สถาบันเกอเธ่

• การแสดงคอนเสิร์ต “Reflection of Thais”  

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ 

กรุงวิลนิอุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย

• ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน Serotonin Culture  

Institute สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

• ศึกษาดูงาน CEFEDEM Rhône-Alpes เมืองลียง 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

• การแสดงคอนเสิร์ต “Bruch and Nitibhon”  

ร่วมกับ วง Ensemble Music Making โครงการ

บริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก 

• การแสดงคอนเสริต์ “What If” รว่มกบั วง Ensemble  

Music Making โครงการบรกิาร วชิาการเพือ่สงัคม

ด้านดนตรีคลาสสิก 

• โครงการเยาวชนดนตรีบางยี่ขัน

อาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

 ด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการให้บริการวิชาการ

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

• อาจารย์พิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร • กรรมการตัดสิน การแข่งขันบทประพันธ์ส�าหรับ 

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

Call for Score 2014

• ศึกษาดูงาน CEFEDEM Rhône-Alpes เมืองลียง 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อาจารย์ Frank Reich

 ด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการให้บริการวิชาการ

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

• อาจารยพ์เิศษ Shenzhen Art School สาธารณรฐัประชาชนจนี

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย Minzu สาธารณรัฐประชาชนจีน

• Director การแขง่ขนั Ettlingen International Competition  

for Young Pianists 2014
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ส่วนที ่7
กิจกรรมภายใน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

77 กิจกรรมภายในของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



พิธีท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมท�าบุญในวันครบรอบ 2 ปี  
การสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ  ห้อง
ประชุมสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

พิธีท�าบุญอาคารคีตราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์)

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 สถาบันดนตรีกัลยา- 
ณิวัฒนาได้ก�าหนดจัดงานพิธีท�าบุญก่อนเข้าใช้อาคาร 
คีตราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์) เพื่อใช ้ ในการจัด 
การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป 
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การพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดโครงการให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ภายใต้
ชือ่ “โครงการสมัมนาการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา” 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ�า บีช  รีสอร์ท 
(The Regent Cha Am Beach Resort) อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ 
ผูป้ฎบิตังิานมีความเข้าใจในการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของผูบ้รหิาร สถาบนั  
และให้ผู้ปฎิบัติงานได้ด�าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้องจนประสบผลส�าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์
ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก�าหนดไว้ 

79 กิจกรรมภายในของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา



การพัฒนาบุคลากร

หัวข้อ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม วันที่

การมอบนโยบายการจัดท�า
งบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

ส�านักงบประมาณ อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์                     
อาจารย์ประจ�า

2 ธันวาคม 
2556

แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยขน์อาคาร
ของสถาบันอุดมศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
อาจารย์ประจ�า
นายธเนศ รัศมี
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20 กันยายน 
2556

การจัดท�าแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
อาจารย์ประจ�า
นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
นิติกร
นายธเนศ รัศมี
นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24 กันยายน 
2556

 หลักสูตรนักกฎหมายอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ
นิติกร

3 - 8 
กุมภาพันธ์ 
2557

การอภิปรายการขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษา

ส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

นางมาลินี  วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

13 กุมภาพันธ์ 
2557

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

นางมาลินี  วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

13 กุมภาพันธ์ 
2557

ท�าดีมีสุขทุกอาชีพ คณะกรรมาธิการการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิภาภรณ์ งาดเกาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

21 มีนาคม 
2557

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

นางสาวพลอยไพลิน
พงษ์ศิริแสน
 นักบริหารงานทั่วไป

21 - 22 
มีนาคม 2557

การฝึกอบรม Master Class and 
Lecture in Voice and Piano 
Accompaniment ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย
ด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก)

ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา

อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
อาจารย์ประจ�า

24 - 28 
มีนาคม 2557
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หัวข้อ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม วันที่

งานมหกรรมอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นางมาลินี  วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

23 - 24 
เมษายน 2557

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
และวิสัยทัศน์ของอุดมศึกษาไทย 
2555 - 2559

ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นางมาลินี  วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

24 เมษายน 
2557

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
และวิสัยทัศน์ของอุดมศึกษาไทย 
2555 - 2559

ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นางมาลินี  วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

24 เมษายน 
2557

ชี้แจงการใช้งานระบบการติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่าย 
งบประมาณ (BB EVMIS)  
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

ส�านักงบประมาณ นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12 พฤษภาคม 
2557

ชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ระบบการบันทึกค�าขอในการจัดท�า
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ส�านักงบประมาณ นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
นักบริหารงานทั่วไป

16 พฤษภาคม 
2557

การมอบนโยบายการจัดท�า 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส�านักงบประมาณ นางมาลินี วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน

13 มิถุนายน 
2557

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการประเมินราคาซอฟต์แวร์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อาจารย์ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
อาจารย์ประจ�า

27 มิถุนายน 
2557

ชี้แจงการจัดท�าข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูลอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2557

ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นางมาลินี วิกรานต์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน
นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ เด็นลีเมาะ 
นักวิชาการเงินและบัญชี

1 กรกฎาคม 
2557

การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

81 กิจกรรมภายในของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒ

นา
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ภาคผนวก

83 ภาคผนวก



สื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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Musique
de la Vie
et de la Terre
ดนตร�แห�งชีว�ต ดนตร�แห�งแผ�นดิน

วานิช โปตะวนิช
วาทยากร
ศิลป�นรับเชิญ

เข�าชมฟร�

แม่น้ำ - วิถีชีวิต : Water of Life
By the Beautiful Blue Danube | Johann Strauss II
The Moldau | Brederich Smetana
Chao Phraya | Dnu Huntrakul
ลุ่มเจ้าพระยา

คลาสสิก - วิถีไทย : Classic of Thais
Thai songs based on classical theme
คิดถึง    
พี่ยังรักเธอไม่คลาย  
ม่านไทรย้อย 
ชมประดู่

เพลินเพลง - เพลงเพลิน : Music of Youth
Thai Children Songs
ญวนย่าเหล
มอญซ่อนผ้า
จ้ำจี้ผลไม้
วิหคเหิรลม

ฉลอง - เฉลิม : River of Celebration
Pomp and Circumstance no.4 |  Edward Elgar

รายการแสดง

บางยี่ขัน
คอรัส

วันอาทิตย�
22 ธันวาคม 2556
17.00 น. สถานที่

ณ สวนหลวงพระราม 8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 02 447 8597 ต่อ 109

กิตตินันท� ชินสำราญ, วารุณี จันทรศิร�รังษี
และบางยี่ขันคอรัส

85 ภาคผนวก
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ของที่ระลึกสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

87 ภาคผนวก



ที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  โทรศัพท์ 0-2447-8597  
www.pgvim.ac.th  

คณะท�างานรายงานประจ�าปีงบประมาณ 2557

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์  พินัยนิติศาสตร์

คณะท�างาน
อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์   รักษาการแทนคณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ศุภพร    สุวรรณภักดี   อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์ อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์
นางมาลินี    วิกรานต์   ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน
นางสาวดิสรัตน์    สุกษมภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพลอยไพลิน   พงษ์ศิริแสน นักบริหารงานทั่วไป
นางธิติมา    สุขแสงจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวกชพร    บุญสม นักบริหารงานบุคคล
นายนพดล บุญเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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