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8 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา



สำำ�หรัับในโอก�สำครับรัอบ 8 ปีี ใน

วัันอังค�รัท่ี่� 26 พฤษภ�คม 2563 

ที่�งสำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ได้

จััดที่ำ�บุญตักบ�ตรัด้�นหน้�อ�ค�รั

อำ�นวัยก�รั สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิ

วััฒน� ในช่่วังเช้่� และรั�ยก�รัพิเศษ

เน่�องในโอก�สำน่� รัวัมถงึม่ก�รัแสำดง

ดนตร่ัผ่่�นที่�ง https://www.

facebook.com/PGVIMusic/  โดย

นักศึกษ�สำถ�บนัดนตร่ักลัย�ณิิวััฒน�

จัำ�นวัน 4 บที่เพลง ซึึ่�งบรัรัเลงด้วัย 

String Quintet และนักร้ัองเส่ำยง 

Soprano และ Tenor
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สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�เป็ีนสำถ�บันอุดมศึกษ�ในกำ�กับ

ของรััฐ จััดตั�งขึ�นเพ่�อเทิี่ดพรัะเก่ยรัติในมงคลวัโรัก�สำท่ี่�สำมเด็จั

พรัะเจ้ั�พ่�น�งเธอ เจ้ั�ฟ้้�กัลย�ณิิวััฒน� กรัมหลวังนรั�ธิวั�สำ

รั�ช่นครัินที่ร์ั ที่รังเจัริัญพรัะช่นม�ยุ 84 พรัรัษ� ในวัันท่ี่� 

6 พฤษภ�คม 2550 ด้วัยสำำ�นึกในพรัะกรัุณิ�ธิคุณิท่ี่�ที่รัง

บำ�เพ็ญพรัะกรัณ่ิยกิจัเพ่�อช่�วัไที่ย ตลอดรัะยะเวัล� 8 ปีีท่ี่�ผ่่�นม�

สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ได้ส่ำบสำ�นพรัะปีณิิธ�น

ของสำมเด็จัพรัะเจ้ั�พ่�น�งเธอ เจ้ั�ฟ้้�กัลย�ณิิวััฒน� 

กรัมหลวังนรั�ธิวั�สำรั�ช่นคริันที่รั ในก�รัพัฒน�เย�วัช่นไที่ย

ให้ได้เร่ัยนร้้ัเพิ�มพ้นปีรัะสำบก�รัณิ์ในก�รัแสำดงดนตร่ัอย่�ง

ม่ออ�ช่่พ โดยกิจักรัรัมมุ่งส่ำงเสำริัมทัี่กษะก�รับรัรัเลงดนตร่ัใน

ร้ัปีแบบออร์ัเคสำตรั� ด้วัยก�รัฝึึกฝึนและปีฏิิบัติก�รัจัริังกับ

ผ้้่อำ�นวัยเพลงและนกัดนตร่ัรัะดบัช่�ติและน�น�ช่�ตท่ิี่�ได้ร่ัวัม

แบ่งปัีนและให้ควั�มร้้ักับเย�วัช่น ในก�รัเสำริัมสำร้ั�งศักยภ�พ

ของเย�วัช่นเหล่�น่�ให้เป็ีนบุคล�กรัท่ี่�จัะนำ�สัำงคมไที่ยไปีส่้ำก�รั

พัฒน�อย�่งยั�งยน่ ซึึ่�งสำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ม่เจัตน�รัมณ์ิ

ในก�รัส่ำบสำ�นพรัะปีณิิธ�นของสำมเด็จัพรัะเจ้ั�พ่�น�งเธอ

เจ้ั�ฟ้้�กัลย�ณิิวััฒน� กรัมหลวังนรั�ธิวั�สำรั�ช่นคริันที่ร์ั 

อันมุ่งเน้นก�รัสำร้ั�งควั�มร่ัวัมม่อร่ัวัมใจัในก�รัที่ำ�ง�น 

เพ่�อปีรัะโยช่น์ และควั�มสุำขของผ้้่อ่�น ผ่่�นศ�สำตร์ัแห่งดนตร่ั 

เป็ีนองคป์ีรัะกอบท่ี่�สำำ�คญัในก�รัพฒัน�ที่รััพย�กรัมนษุยข์อง

ช่�ติให้ไปีส่้ำควั�มเจัริัญทัี่�งที่�งร่ั�งก�ย สำติปัีญญ� และจิัตใจั

สำมดังปีณิิธ�นของสำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ท่ี่�ว่ั� “ดนตร่ั

แห่งช่่วิัตดนตร่ัแห่งแผ่่นดิน”

8 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา



กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กัับั Covid-19
และควัามปีรีกัติใหม่ (New Normal)  

สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ได้ตรัะหนักถึงควั�มสำำ�คัญ 

ในเร่ั�องม�ตรัก�รัป้ีองกันก�รัแพร่ัรัะบ�ดของเช่่�อโรัค 

COVID-19 ท่ี่�ม่ควั�มรุันแรังม�กยิ�งขึ�น เพ่�อลดควั�มเส่ำ�ยง

และป้ีองกันก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโรัค แต่เพ่�อให้ก�รัจััดก�รั

เร่ัยนก�รัสำอนของนักศึกษ�เป็ีนไปีด้วัยควั�มเร่ัยบร้ัอยและ

ม่ปีรัะสิำที่ธิภ�พ จึังเห็นสำมควัรัปีรัะก�ศแนวัที่�งก�รัปีฏิิบัติ

กรัณ่ิสำถ�นก�รัณ์ิไม่ปีกติ โดยปีรัับก�รัเร่ัยนก�รัสำอน

ให้เสำร็ัจัสิำ�นในรัะยะเวัล�ท่ี่�เร็ัวักว่ั�กำ�หนดก�รัเดิม เริั�มจั�ก

ก�รัจััดที่ำ�ไฟ้ล์ภ�พและเส่ำยงแบบดิจัิที่ัลไว้ัล่วังหน้�เพ่�อให้

นักศึกษ�สำ�ม�รัถศึกษ�และที่บที่วันด้วัยตนเอง จััดก�รั

สำอนรัะบบออนไลน์ หร่ัอในร้ัปีแบบผ่สำมผ่สำ�น (Blended 

Learning) รัวัมถึงปีรัับก�รัจััดก�รัเร่ัยนก�รัสำอนเป็ีนแบบ

ก�รัมอบหม�ยง�น (Assignment-based) โดยไม่จัำ�เป็ีน

ต้องม่ก�รัเข้�ชั่�นเร่ัยน เช่่น โครังง�น (Project-based), 

กรัณ่ิศึกษ� (Case Study) เปี็นต้น และ/หร่ัอใช้่รัะบบ

ออนไลน์บ้รัณิ�ก�รัร่ัวัม

สำำ�หรัับกิจักรัรัมออนไลน์ อ�ทิี่ ก�รัเฉลิมฉลอง 8 ปีี

สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� และปีัจัฉิมนิเที่ศ ผ่่�นที่�ง 

https://www.facebook.com/PGVIMusic/ และ 

http://www.pgvim.ac.th/th/ รัวัมถึง https://www.

youtube/PGVIMChannel ซึึ่�งถ่อเป็ีนก�รัปีรัับร้ัปีแบบให้ 

เข้�กับสำถ�นก�รัณ์ิได้เป็ีนอย่�งด่ 

นอกจั�กกิจักรัรัมและก�รัเร่ัยนก�รัสำอนท่ี่�ม่ก�รัที่ำ�ออนไลน์

แล้วั สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ยังได้จััดที่ำ�คลิปีสำำ�หรัับ

ส่ำงต่อกำ�ลังใจัให้กับบุคล�กรัที่�งก�รัแพที่ย์ โดยควั�มร่ัวัม

ม่อของอ�จั�รัย์ บุคล�กรั และนักศึกษ� ผ่่�นบที่เพลง 

แสำงหนึ�งบที่เพลงปีรัะจัำ�สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� 

ซึึ่�งเป็ีนก�รัจััดที่ำ�ในลกัษณิะควั�มปีรักตใิหม่ (New Normal) 

โดยให้ผ้้่เข้�ร่ัวัมกิจักรัรัมจััดส่ำงคลิปี จั�กนั�นจึังนำ�ม�ตัดต่อ 

วัันฉััตรีมงคล

พิิธีีวัางพิวังมาลาถวัายรีาชสักักัารีะพิรีะบัรีมรีาชานุสาวัรีีย์ 
พิรีะบัาทสมเด็จพิรีะปีรีเมนทรีมหาอานันทมหิดล พิรีะอัฐมรีามาธิีบัดินทรี 
(รัีชกัาลที� 8)

เน่�องด้วัยวัันฉัตรัมงคล 4 พฤษภ�คม ที่�งสำถ�บัน
ดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� นำ�โดยรัองศ�สำตรั�จั�รัย์
คุณิหญิงวังจัันที่ร์ั พินัยนิติศ�สำตร์ั พร้ัอมด้วัย 
คณิะผ้้่บริัห�รั คณิ�จั�รัย์ และบุคล�กรั ได้จััด
พิธ่ถวั�ยพรัะพรัชั่ยมงคล แด่พรัะบ�ที่สำมเด็จั 
พรัะปีรัเมนที่รัรั�ม�ธิบด่ศร่ัสิำนที่รัมห�วัชิ่รั�ลงกรัณิ
พรัะวัชิ่รัเกล้�เจ้ั�อย้่หัวั ณิ โถงด้�นหน้�ห้อง 
สัำงค่ตวััฒน�ในวัันท่ี่� 5 พฤษภ�คม 2563
เวัล� 10.30 น.

เม่�อวัันท่ี่� 9 มิถุน�ยน 2563 รัองศ�สำตรั�จั�รัย์

คุณิหญิงวังจัันที่รั์ พินัยนิติศ�สำตร์ั อธิก�รับด่

สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� พรั้อมด้วัยคณิะ 

ผ้้่บริัห�รั คณิ�จั�รัย์ และบุคล�กรั เข้�ร่ัวัม

พิธ่วั�งพวังม�ล�ถวั�ยรั�ช่สัำกก�รัะพรัะบรัม 

รั�ช่�นุสำ�วัร่ัย์ พรัะบ�ที่สำมเด็จัพรัะปีรัเมนที่รั

มห�อ�นันที่มหิดล พรัะอัฐมรั�ม�ธิบดินที่รั

(รััช่ก�ลท่ี่� 8) เน่�องในวัันคล้�ยวัันสำวัรัรัคต ณิ 

พรัะบรัมรั�ช่�นุสำ�วัร่ัย์รััช่ก�ลท่ี่� 8 สำวันหลวัง

พรัะรั�ม 8

PGVIM  Newsletter • Vol 21 (APRIL-JUNE 2020) 32  PGVIM  Newsletter • Vol 21 (APRIL-JUNE 2020) 



กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนากิัจกัรีรีมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วัันคล้ายวัันพิรีะรีาชสมภพิ 
สมเด็จพิรีะนางเจ้าสุทิดา พัิชรีสุธีาพิิมลลักัษณ์ิ พิรีะบัรีมรีาชนีิ 

ควัามโปีร่ีงใสในกัารีทำางานและผลปีรีะโยชน์ทับัซ้้อน ปีีงบัปีรีะมาณิ พิ.ศ. 2563

เน่�องด้วัยวัันคล้�ยวัันพรัะรั�ช่สำมภพ สำมเด็จัพรัะน�งเจ้ั�สุำทิี่ด� พัช่รัสุำธ�พิมลลักษณ์ิ พรัะบรัมรั�ชิ่น่
วัันท่ี่� 3 มิถุน�ยน สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� นำ�โดยรัองศ�สำตรั�จั�รัย์ คุณิหญิงวังจัันที่ร์ั พินัยนิติศ�สำตร์ั 
คณิะผ้้่บริัห�รั คณิ�จั�รัย์ และบุคล�กรั สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน� ได้จััดที่ำ�บุญตักบ�ตรัพรัะสำงฆ์์ด้�นหน้�อ�ค�รั
อำ�นวัยก�รั และจััดพิธ่ถวั�ยชั่ยมงคลท่ี่�โถงด้�นหน้�ห้องสัำงค่ตวััฒน�ในวัันท่ี่� 2 มิถุน�ยน 2563  

ปัีจัจุับันม่ปัีญห�ท่ี่�เกิดขึ�นในสัำงคมเก่�ยวักับหน่วัยง�นของภ�ครััฐท่ี่�ม่ก�รัดำ�เนิน
ง�นท่ี่�ไม่โปีร่ังใสำม่ก�รับริัห�รัง�นอย่�งไม่ม่คุณิธรัรัมและจัริัยธรัรัม รัวัมไปีถึงก�รั
ทุี่จัริัตและปีรัะพฤติมิช่อบเกิดขึ�นอย่�งม�กม�ย ก่อให้เกิดผ่ลกรัะที่บและควั�ม
เส่ำยห�ยต่อปีรัะเที่ศอย่�งมห�ศ�ล รััฐบ�ลจึังได้แถลงนโยบ�ย 11 ด้�น อันรัวัม
ถึงปีรัะเด็นเร่ั�องก�รัส่ำงเสำริัมก�รับริัห�รัรั�ช่ก�รัแผ่่นดินท่ี่�ม่ธรัรัม�ภิบ�ลและก�รั
ป้ีองกันและปีรั�บปีรั�มก�รัทุี่จัริัตและปีรัะพฤติมิช่อบในภ�ครััฐ โดยยึดหลัก
ก�รับริัห�รักิจัก�รับ้�นเม่องท่ี่�ด่ เพ่�อสำร้ั�งควั�มเช่่�อมั�นวั�งใจัในรัะบบรั�ช่ก�รั
เสำริัมสำร้ั�งรัะบบคุณิธรัรัม 

ในวัันท่ี่� 29 มิถุน�ยน 2563 สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�ได้จััดโครังก�รัควั�ม

โปีร่ังใสำในก�รัที่ำ�ง�นและผ่ลปีรัะโยช่น์ทัี่บซ้ึ่อน
ปีรัะจัำ�ปีีงบปีรัะม�ณิ พ.ศ. 2563 เพ่�อป้ีองกัน
ไม่ให้เกิดปัีญห�ก�รัทุี่จัริัต ก�รัม่ผ่ลปีรัะโยช่น์
ทัี่บซ้ึ่อน คณิ�จั�รัย์ พนักง�น และล้กจ้ั�ง
ปีฏิิบัติต�มม�ตรัฐ�นจัรัิยธรัรัมได้อย่�งถ้กต้อง 
พร้ัอมทัี่�งเป็ีนก�รัปีล้กจิัตสำำ�นึกในเร่ั�องก�รัม่ 
ผ่ลปีรัะโยช่น์ทัี่บซ้ึ่อน โดยม่สำ�รัะสำำ�คัญเก่�ยวักับ
ผ่ลปีรัะโยช่น์ทัี่บซ้ึ่อน พร้ัอมทัี่�งแนวัที่�งป้ีองกัน
กลไกก�รับังคับใช้่กฎรัะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวัข้องและ 
บที่ลงโที่ษให้กับเจ้ั�หน้�ท่ี่�ผ้้่ปีฏิิบัติง�นได้รัับที่รั�บ
และยึดถ่อเป็ีนแนวัที่�งในก�รัปีฏิิบัติ พร้ัอมทัี่�ง
เป็ีนก�รัหล่กเล่�ยงไม่ให้เกิดก�รัฝ่ึ�ฝืึนม�ตรัฐ�น
จัริัยธรัรัมท่ี่�กำ�หนดไว้ั ทัี่�งยังเป็ีนก�รัเสำริัมสำร้ั�ง
คุณิธรัรัม จัริัยธรัรัมในหน่วัยง�น และเผ่ยแพร่ั
ภ�พลักษณ์ิท่ี่�ด่ของสำถ�บันให้เป็ีนท่ี่�ยอมรัับใน
สัำงคม อันจัะนำ�พ�สำถ�บันไปีส่้ำควั�มสำำ�เร็ัจัต�ม
วััตถุปีรัะสำงค์ท่ี่�กำ�หนดไว้ัและก่อให้เกิดปีรัะโยช่น์
ส้ำงสุำดต่อปีรัะเที่ศช่�ติ 

ปัีจฉิัมนิเทศ 

หลังจั�กม่ก�รัสำถ�ปีน�สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�
ในปีี 2563 จัะม่นักศึกษ�สำำ�เร็ัจัก�รัศึกษ�เป็ีนรุ่ันท่ี่� 3
เพ่�อให้นักศึกษ�ม่ควั�มพร้ัอมเข้�ส่้ำตล�ดแรังง�นทัี่�ง
ในแวัดวังดนตร่ั ร่ัวัมถึงแวัดวังศิลปีะแขนงอ่�น ๆ 
ท่ี่�เก่�ยวัข้อง หร่ัอก�รัศึกษ�ต่อในรัะดับต่อไปี ฝ่ึ�ย
กิจัก�รันักศึกษ�ได้จััดปัีจัฉิมนิเที่ศ เพ่�อเตร่ัยมพร้ัอม
บัณิฑิิตก่อนส่ำงออกไปีสำรั้�งคุณิค่�ให้กับสัำงคม และ
สำร้ั�งทัี่กษะท่ี่�จัำ�เป็ีนสำำ�หรัับก�รัวั�งแผ่นช่่วิัต หลักก�รั 
พัฒน�ตน พัฒน�จิัตสำำ�นึกของควั�มเป็ีนพลเม่องของ
ช่�ติ และพลเม่องของโลกท่ี่�ม่ก�รัตรัะหนักร้้ั อ่กทัี่�ง
ยังเป็ีนก�รัสำร้ั�งสัำมพันธภ�พรัะหว่ั�งคร้ัอ�จั�รัย์กับ
นักศึกษ� นักศึกษ�และนักศึกษ� 
ก�รัจััดปัีจัฉิมนิเที่ศม่หลักก�รัเหตุผ่ลส่ำวันหนึ�งท่ี่�
ส่ำบเน่�องม�จั�ก ในปัีจัจุับันม่ก�รัพ้ดถึงทัี่กษะใน
คริัสำตศตวัรัรัษท่ี่� 21 เปี็นจัำ�นวันม�ก นอกจั�กก�รั
พัฒน�ทัี่กษะควั�มร้้ัที่�งด้�นวิัช่�ก�รัเฉพ�ะด้�น
(Hard Skill) จั�กก�รัศึกษ�เล่�เร่ัยนในสำถ�บัน

ก�รัศึกษ� ก�รัพัฒน�ทัี่กษะอ่อน (Soft Skill) หร่ัอทัี่กษะ
ท่ี่�ถ้กพัฒน�จั�กก�รัใช้่ช่่วิัต ก�รัเข้�สัำงคม อ�รัมณ์ิ และ
อ่�น ๆ จัะช่่วัยสำร้ั�งเสำรัิมรัะบบควั�มคิดในก�รัที่ำ�ง�น
หร่ัอก�รัเติบโตจันเป็ีนผ้้่ใหญ่ท่ี่�มั�นคงในวัันข้�งหน้� 
ง�นกิจัก�รันกัศึกษ�ไดเ้ห็นควั�มสำำ�คญัของก�รัพฒัน�
นักศึกษ�ผ่่�นก�รัเข้�ร่ัวัมกิจักรัรัมเชิ่งปีฏิิบัติก�รัของ
ก�รัปัีจัฉิมนิเที่ศ และเตร่ัยมควั�มพร้ัอมบัณิฑิิตส่้ำก�รั
ม่ง�นที่ำ�ในก�รัสำร้ั�งสำภ�พแวัดล้อมท่ี่�เอ่�ออำ�นวัยต่อ
ก�รัพัฒน� เปิีดรัับทัี่ศนคติจั�กผ้้่ม่ปีรัะสำบก�รัณ์ิจั�ก
สำ�ยง�นที่�งด้�นดนตร่ั
แต่เน่�องจั�กสำถ�นก�รัณิ์แพร่ัรัะบ�ดของโควิัด-19 
ที่ำ�ใหป้ีรัับเปีล่�ยนกิจักรัรัมในลกัษณิะออนไลน ์(online) 
ผ่่�นที่�ง https://www.facebook.com/PGVIMusic/  
โดยเชิ่ญวิัที่ย�กรัท่ี่�ม่ปีรัะสำบก�รัณิ์ในแวัดวังดนตร่ั 
คุณิโช่ติ บัวัสุำวัรัรัณิ, คุณิพ�ศกรั ลิ�มสำกุล, เหม่อนแพรั
พ�นะบุตรั และศิษย์เก่�สำถ�บันดนตร่ักัลย�ณิิวััฒน�
เขตสิำน จ้ัจัันที่ร์ั 
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