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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

8 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาในกำำ�กัับ
ของรััฐ จััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เทิิดพระเกีียรติิในมงคลวโรกาสที่่ส� มเด็็จ
พระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ ทรงเจริิญพระชนมายุุ 84 พรรษา ในวัันที่่�
6 พฤษภาคม 2550 ด้้วยสำำ�นึึกในพระกรุุณาธิิคุุณที่่�ทรง
บำำ�เพ็็ญพระกรณีียกิิจเพื่่อ� ชาวไทย ตลอดระยะเวลา 8 ปีีที่ผ่�่ า่ นมา
สถาบัั น ดนตรีีกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาได้้ สืื บสานพระปณิิ ธ าน
ของสมเด็็ จ พระเจ้้ าพี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ ากัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร ในการพััฒนาเยาวชนไทย
ให้้ได้้เรีียนรู้้�เพิ่่�มพููนประสบการณ์์ในการแสดงดนตรีีอย่่าง
มืืออาชีีพ โดยกิิจกรรมมุ่่�งส่่งเสริิมทัักษะการบรรเลงดนตรีีใน
รููปแบบออร์์เคสตรา ด้้วยการฝึึกฝนและปฏิิบััติิการจริิงกัับ
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ผู้้�อำำ�นวยเพลงและนัักดนตรีีระดัับชาติิและนานาชาติิที่ไ่� ด้้ร่ว่ ม
แบ่่งปัันและให้้ความรู้้�กับั เยาวชน ในการเสริิมสร้้างศัักยภาพ
ของเยาวชนเหล่่านี้้ใ� ห้้เป็็นบุุคลากรที่่จ� ะนำำ�สัังคมไทยไปสู่่�การ
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นามีีเจตนารมณ์์
ในการสืืบสานพระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
อัั นมุ่่�งเน้้ นการสร้้ างความร่่ วมมืือร่่ วมใจในการทำำ�งาน
เพื่่�อประโยชน์์ และความสุุขของผู้้�อื่่�น ผ่่านศาสตร์์แห่่งดนตรีี
เป็็นองค์์ประกอบที่่สำ� ำ�คััญในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของ
ชาติิให้้ไปสู่่�ความเจริิญทั้้�งทางร่่างกาย สติิปััญญา และจิิตใจ
สมดัังปณิิธานของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาที่่�ว่่า “ดนตรีี
แห่่งชีีวิิตดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน”

สำำ�หรัับในโอกาสครบรอบ 8 ปีี ใน
วัันอัังคารที่่� 26 พฤษภาคม 2563
ทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้
จััดทำำ�บุุญตัักบาตรด้้านหน้้าอาคาร
อำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนา ในช่่วงเช้้า และรายการพิิเศษ
เนื่่อ� งในโอกาสนี้้� รวมถึึงมีีการแสดง
ดนตรีีผ่่านทาง https://www.
facebook.com/PGVIMusic/ โดย
นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
จำำ�นวน 4 บทเพลง ซึ่่�งบรรเลงด้้วย
String Quintet และนัักร้้องเสีียง
Soprano และ Tenor
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กัับ Covid-19
และความปรกติิใหม่่ (New Normal)

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค
COVID-19 ที่่มีี� ความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
และป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค แต่่เพื่่�อให้้การจััดการ
เรีียนการสอนของนัักศึึกษาเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยและ
มีีประสิิทธิภิ าพ จึึงเห็็นสมควรประกาศแนวทางการปฏิิบัติั ิ
กรณีีสถานการณ์์ไม่่ปกติิ โดยปรัับการเรีียนการสอน
ให้้เสร็็จสิ้้�นในระยะเวลาที่่�เร็็วกว่่ากำำ�หนดการเดิิม เริ่่�มจาก
การจััดทำำ�ไฟล์์ภาพและเสีียงแบบดิิจิิทััลไว้้ล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาสามารถศึึกษาและทบทวนด้้วยตนเอง จััดการ
สอนระบบออนไลน์์ หรืือในรููปแบบผสมผสาน (Blended
Learning) รวมถึึงปรัับการจััดการเรีียนการสอนเป็็นแบบ
การมอบหมายงาน (Assignment-based) โดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการเข้้าชั้้�นเรีียน เช่่น โครงงาน (Project-based),
กรณีีศึึกษา (Case Study) เป็็นต้้น และ/หรืือใช้้ระบบ
ออนไลน์์บููรณาการร่่วม
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สำำ�หรัับกิิจกรรมออนไลน์์ อาทิิ การเฉลิิมฉลอง 8 ปีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และปััจฉิิมนิิเทศ ผ่่านทาง
https://www.facebook.com/PGVIMusic/ และ
http://www.pgvim.ac.th/th/ รวมถึึง https://www.
youtube/PGVIMChannel ซึ่่ง� ถืือเป็็นการปรัับรููปแบบให้้
เข้้ากัับสถานการณ์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจากกิิจกรรมและการเรีียนการสอนที่่มีี� การทำำ�ออนไลน์์
แล้้ว สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนายัังได้้จััดทำำ�คลิิปสำำ�หรัับ
ส่่งต่่อกำำ�ลัังใจให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ โดยความร่่วม
มืือของอาจารย์์ บุุคลากร และนัักศึึกษา ผ่่านบทเพลง
แสงหนึ่่�งบทเพลงประจำำ�สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ซึ่่ง� เป็็นการจััดทำำ�ในลัักษณะความปรกติิใหม่่ (New Normal)
โดยให้้ผู้้�เข้้าร่ว่ มกิิจกรรมจััดส่่งคลิิป จากนั้้�นจึึงนำำ�มาตััดต่่อ

วัันฉััตรมงคล
เนื่่อ� งด้้วยวัันฉััตรมงคล 4 พฤษภาคม ทางสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา นำำ�โดยรองศาสตราจารย์์
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร ได้้จััด
พิิธีีถวายพระพรชััยมงคล แด่่พระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ณ โถงด้้านหน้้าห้้อง
สัั ง คีีตวัั ฒ นาในวัั น ที่่� 5 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.30 น.

พิิธีีวางพวงมาลาถวายราชสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล พระอััฐมรามาธิิบดิินทร
(รััชกาลที่่� 8)
เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2563 รองศาสตราจารย์์
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร เข้้าร่่วม
พิิธีีวางพวงมาลาถวายราชสัักการะพระบรม
ราชานุุสาวรีีย์์ พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทร
มหาอานัันทมหิิดล พระอััฐมรามาธิิบดิินทร
(รััชกาลที่่� 8) เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต ณ
พระบรมราชานุุสาวรีีย์์รััชกาลที่่� 8 สวนหลวง
พระราม 8
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ์์ พระบรมราชิินีี

ปััจฉิิมนิิเทศ

เนื่่�องด้้วยวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ์์ พระบรมราชิินีี
วัันที่่� 3 มิิถุุนายน สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา นำำ�โดยรองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
คณะผู้้บ� ริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ได้้จัดั ทำำ�บุุญตัักบาตรพระสงฆ์์ด้า้ นหน้้าอาคาร
อำำ�นวยการ และจััดพิิธีีถวายชััยมงคลที่่�โถงด้้านหน้้าห้้องสัังคีีตวััฒนาในวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563

ความโปร่่งใสในการทำำ�งานและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปััจจุุบัันมีีปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมเกี่่�ยวกัับหน่่วยงานของภาครััฐที่่�มีีการดำำ�เนิิน
งานที่่ไ� ม่่โปร่่งใสมีีการบริิหารงานอย่่างไม่่มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมไปถึึงการ
ทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบเกิิดขึ้้�นอย่่างมากมาย ก่่อให้้เกิิดผลกระทบและความ
เสีียหายต่่อประเทศอย่่างมหาศาล รััฐบาลจึึงได้้แถลงนโยบาย 11 ด้้าน อัันรวม
ถึึงประเด็็นเรื่่�องการส่่งเสริิมการบริิหารราชการแผ่่นดิินที่่�มีีธรรมาภิิบาลและการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบในภาครััฐ โดยยึึดหลััก
การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นวางใจในระบบราชการ
เสริิมสร้้างระบบคุุณธรรม
ในวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััดโครงการความ
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โปร่่งใสในการทำำ�งานและผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดปััญหาการทุุจริิต การมีีผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน คณาจารย์์ พนัักงาน และลููกจ้้าง
ปฏิิบััติิตามมาตรฐานจริิยธรรมได้้อย่่างถููกต้้อง
พร้้อมทั้้�งเป็็นการปลููกจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องการมีี
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน โดยมีีสาระสำำ�คััญเกี่่ย� วกัับ
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน พร้้อมทั้้�งแนวทางป้้องกััน
กลไกการบัังคัับใช้้กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
บทลงโทษให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่ผู้� ้�ปฏิิบัติั งิ านได้้รับั ทราบ
และยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ พร้้อมทั้้�ง
เป็็นการหลีีกเลี่่ย� งไม่่ให้้เกิิดการฝ่่าฝืนื มาตรฐาน
จริิยธรรมที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งยัังเป็็นการเสริิมสร้้าง
คุุณธรรม จริิยธรรมในหน่่วยงาน และเผยแพร่่
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของสถาบัันให้้เป็็นที่่�ยอมรัับใน
สัังคม อัันจะนำำ�พาสถาบัันไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตาม
วััตถุุประสงค์์ที่กำ่� ำ�หนดไว้้และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อประเทศชาติิ

หลัังจากมีีการสถาปนาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ในปีี 2563 จะมีีนัักศึึกษาสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นรุ่่�นที่่� 3
เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความพร้้อมเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานทั้้�ง
ในแวดวงดนตรีี ร่่วมถึึงแวดวงศิิลปะแขนงอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือการศึึกษาต่่อในระดัับต่่อไป ฝ่่าย
กิิจการนัักศึึกษาได้้จััดปััจฉิิมนิิเทศ เพื่่�อเตรีียมพร้้อม
บััณฑิิตก่่อนส่่งออกไปสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคม และ
สร้้างทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรัับการวางแผนชีีวิิต หลัักการ
พััฒนาตน พััฒนาจิิตสำำ�นึึกของความเป็็นพลเมืืองของ
ชาติิ และพลเมืืองของโลกที่่�มีีการตระหนัักรู้้� อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นการสร้้างสััมพัันธภาพระหว่่างครููอาจารย์์กัับ
นัักศึึกษา นัักศึึกษาและนัักศึึกษา
การจััดปััจฉิิมนิิเทศมีีหลัักการเหตุุผลส่่วนหนึ่่�งที่่�
สืืบเนื่่�องมาจาก ในปััจจุุบัันมีีการพููดถึึงทัักษะใน
คริิสตศตวรรษที่่� 21 เป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากการ
พััฒนาทัักษะความรู้้�ทางด้้านวิิชาการเฉพาะด้้าน
(Hard Skill) จากการศึึกษาเล่่าเรีียนในสถาบััน

การศึึกษา การพััฒนาทัักษะอ่่อน (Soft Skill) หรืือทัักษะ
ที่่�ถููกพััฒนาจากการใช้้ชีีวิติ การเข้้าสังั คม อารมณ์์ และ
อื่่�น ๆ จะช่่วยสร้้างเสริิมระบบความคิิดในการทำำ�งาน
หรืือการเติิบโตจนเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มั่่�นคงในวัันข้้างหน้้า
งานกิิจการนัักศึึกษาได้้เห็็นความสำำ�คััญของการพััฒนา
นัักศึึกษาผ่่านการเข้้าร่่วมกิิจกรรมเชิิงปฏิิบััติิการของ
การปััจฉิิมนิิเทศ และเตรีียมความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การ
มีีงานทำำ�ในการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวยต่่อ
การพััฒนา เปิิดรัับทััศนคติิจากผู้้�มีีประสบการณ์์จาก
สายงานทางด้้านดนตรีี
แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19
ทำำ�ให้้ปรัับเปลี่่ย� นกิิจกรรมในลัักษณะออนไลน์์ (online)
ผ่่านทาง https://www.facebook.com/PGVIMusic/
โดยเชิิญวิิทยากรที่่�มีีประสบการณ์์ในแวดวงดนตรีี
คุุณโชติิ บััวสุวรรณ
ุ
, คุุณพาศกร ลิ่่ม� สกุุล, เหมืือนแพร
พานะบุุตร และศิิษย์์เก่่าสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
เขตสิิน จููจัันทร์์
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