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พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินแทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประจำ��ปีีการศึึกษา 2562

วัันจัันทร์์ที่่� 4 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทร
รามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่หั� วั
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้ สมเด็็จพระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตร
ดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิตแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 29 คน
ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนา กรุุงเทพมหานคร
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาเป็็นมหาวิิทยาลััยเฉพาะทางด้้าน
ดนตรีีในกำำ�กัับของรััฐ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิในมงคล
วโรกาสที่่�สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ทรงเจริิญพระชนมายุุ 84 พรรษา
ในวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2550 โดยรััฐบาลสำำ�นึกึ ในพระกรุุณาธิิคุณ
ุ
ที่่ท� รงบำำ�เพ็็ญพระกรณีียกิิจเพื่่อ� ชาวไทยตลอดมา สถาบัันฯ ได้้
ดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจหลััก ได้้แก่่ การจััดการเรีียนการสอน
การวิิจัยั การบริิการวิิชาการ และการทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ศิิลปวััฒนธรรม
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มีีความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับสถาบัันการศึึกษาทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�
ด้้านดนตรีี ตลอดจนการแลกเปลี่่ย� นคณาจารย์์และนัักศึึกษา
นอกจากการประชุุมทางวิิชาการนานาชาติิทางด้้านดนตรีี
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ก่่อให้้เกิิดการนำำ�เสนอผลงานทางด้้านดนตรีีโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และการแสดงดนตรีีในรููปแบบต่่าง ๆ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนายัังมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่วมกัับ
ชุุมชนบางยี่่ขั� นั และชุุมชนใกล้้เคีียงในการให้้ความรู้้�ด้้านดนตรีี
แก่่เยาวชนและผู้้�สนใจ รวมทั้้�งมีีการแสดงดนตรีีเพื่่อ� เป็็นกำำ�ลังั
ใจแก่่ผู้้�ป่่วยและญาติิที่ม่� าใช้้บริิการที่่โ� รงพยาบาลศิิริริ าช และ
ด้้านการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม โดยการจััดตั้้�งวงดุุริิยางค์์
เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในขณะเดีียวกัันก็็ได้้
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความชำำ�นาญและทัักษะในด้้าน
ดนตรีีและเพรีียบพร้้อมทั้้�งคุุณธรรมจริิยธรรม
ตลอดระยะเวลา 9 ปีีที่่�ผ่่านมา สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้สืืบสานพระปณิิธาน ของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า
กััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการพััฒนา
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เยาวชนไทยให้้ได้้เรีียนรู้้� เพิ่่�มพููนประสบการณ์์
ในการแสดงดนตรีีอย่่างมืืออาชีีพโดยกิิจกรรม
มุ่่�งส่่งเสริิมทัักษะการบรรเลงดนตรีีในรููปแบบ
ออร์์เคสตรา ด้้วยการฝึึกฝนและปฏิิบัติั กิ ารจริิง
กัับผู้้�อำำ�นวยเพลงและนัักดนตรีีระดัับชาติิและ
นานาชาติิที่่�ได้้ร่่วมแบ่่งปัันและให้้ความรู้้�กัับ
เยาวชน ในการเสริิมสร้้างศัักยภาพของเยาวชน
เหล่่านี้้�ให้้เป็็นบุุคลากรที่่จ� ะนำำ�สังั คมไทยไปสู่่ก� าร
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่ง่� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
มีีเจตนารมณ์์ในการสืืบสานพระปณิิธานของ
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ อัันมุ่่�งเน้้น
การสร้้างความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งาน เพื่่อ�
ประโยชน์์ และความสุุขของผู้้�อื่น่� ผ่่านศาสตร์์แห่่ง
ดนตรีี เป็็นองค์์ประกอบที่่สำ� �คั
ำ ัญในการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ของชาติิให้้ไปสู่่�ความเจริิญ
ทั้้�งทางร่่างกาย สติิปััญญา และจิิตใจ สมดััง
ปณิิธานของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาที่่�ว่่า
“ดนตรีีแห่่งชีีวิิต ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน”
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์

ถวายพระพร สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เนื่่�องด้้วยสำำ�นัักพระราชวััง ออกแถลงการณ์์เรื่่�อง
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระประชวร
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา นำำ�โดยผู้้�รักั ษาการแทน
อธิิการบดีี รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั
นิิติิศาสตร์์ พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร และบุุคลากร
ร่่วมลงนามถวายพระพรสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราช
กุุมารีี ในวัันที่่� 15 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทััย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวััง
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เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
"จััดพิิธีีบำำ�เพ็็ญกุุศลอุุทิิศถวาย สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์"
โดยศาสตราจารย์์คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ นพ.ปิิยะสกล สกลสััตยาทร

นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประธานในพิิธีี ให้้
เกีียรติิจุดธูู
ุ ปเทีียนบููชาพระรััตนตรััย โดยมีีผู้บ้� ริิหาร คณาจารย์์
บุุคลากร สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และแขกผู้้�มีีเกีียรติิ เข้้า
ร่่วมพิิธีีในครั้้�งนี้้�
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คณะแพทยศาสตร์์และการสาธารณสุุข วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ์์ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ อััญเชิิญไดอารี่่�พระราชทานจาก
สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี
กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี

ประชุุมการจััดทำำ�ร่่างยุุทธศาสตร์์สถาบัันระยะ 5 ปีี พ.ศ. 2565 – 2569
คณะผู้้�บริิหารและบุุคลากรสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้จััดประชุุมการจััดทำำ�ร่่างยุุทธศาสตร์์สถาบััน ระยะ 5 ปีี
พ.ศ. 2565-2569 ในวัันเสาร์์ที่่� 20 มีีนาคม 2564 เวลา
09.00-16.00 น. ณ ห้้อง L 100 อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้�และ
สัันทนาการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา วิิทยากรรัับเชิิญ
คุุณกิิตติิณัฐั พนมฤทธิ์์� ที่่ป� รึึกษาด้้านพััฒนาระบบคุุณภาพและ
การจััดการเชิิงยุุทธศาสตร์์ในหน่่วยงานรััฐและเอกชน เริ่่ม� จาก
หััวข้้อแนวคิิดการบริิหารเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในเรื่่�องความเข้้าใจ
เรื่่�องระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจและยุุทธศาสตร์์ กระบวนการ

บริิหารเชิิงยุุทธศาสตร์์ ต่่อด้้วยการทบทวนบริิบทแวดล้้อม
และทิิศทางทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยวิิทยากร
และผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมร่่วมอภิิปราย ทั้้�งวััตถุุประสงค์์หลััก
วิิสัยทั
ั ศั น์์ พัันธกิิจ วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมาย
ในช่่วงบ่่ายได้้ประชุุมต่่อเนื่่�องในหััวข้้อทบทวนกลยุุทธ์์การ
พััฒนาของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์การพััฒนาและโครงการสนัับสนุุนกลยุุทธ์์ ถืือเป็็นการ
ประชุุมที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาสถาบัันต่่อไปในอนาคต

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ศาสตราจารย์์ ดร.แพทย์์หญิิงจิิรายุุ
เอื้้�อวรากุุล คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์และการสาธารณสุุข วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ์์ ราชวิิทยาลััย
จุุฬาภรณ์์ และคณะ อััญเชิิญไดอารี่่�พระราชทานจาก สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี
กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี มามอบให้้ รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ ผู้้�รัักษาการแทน
อธิิการบดีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และ อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์ คณบดีีสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ ในโอกาส
นี้้�ได้้ร่่วมกัันหารืือเพื่่�อแลกเปลี่่ย� นทางวิิชาการ
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ผู้้�บััญชาการฐานทััพเรืือกรุุงเทพและคณะเข้้าร่่วมประชุุมหารืือ
ความร่่วมมืือทางวิิชาการ

แสดงความยิินดีีต่่อศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ
ในวัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินััยนิิติิศาสตร์์ ผู้้�รัักษาการแทนอธิิการบดีี สถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา ผู้บ้� ริิหาร และบุุคลากร เข้้าร่่วมแสดงความยิินดีี
ต่่อ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ ใน
โอกาสที่่�ได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสภา
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

ศููนย์์วิิทยคีีตศิิลป์์คลองหลวง
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ในวัันที่่� 18 มีีนาคม 2564 พลเรืือตรีี ชััยณรงค์์ บุุณยรััตกลิิน
ผู้้�บััญชาการฐานทััพเรืือกรุุงเทพ และคณะเดิินทางเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับคณะผู้้�บริิหาร อาจารย์์ และบุุคลากร ณ ห้้อง
209 อาคารอำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา นำำ�โดย
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยนิ
ั ติิ ศิ าสตร์์ ผู้้�รักั ษาการ

แทนอธิิการบดีี เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการและ
การศึึกษา เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาเยาวชนดนตรีีคลาสสิิกร่่วมกััน
เช่่น การส่่งกำำ�ลัังพลเข้้ าศึึ กษาต่่อในระดัั บปริิ ญญาตรีี
ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เป็็นต้้น

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ริิเริ่่�มโครงการจััดตั้้�งศููนย์์
การเรีียนรู้้� โดยใช้้ชื่อ่� ว่่า “ศููนย์์วิทิ ยคีีตศิิลป์์” บนเนื้้�อที่่ก� ว่่า
6 ไร่่ ณ ตำำ�บลคลองห้้า อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
โดยได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นักั งบประมาณ
ในลัักษณะผููกพัันเป็็นเวลา 2 ปีี โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ส่่ง
เสริิมและพััฒนาการวิิชาการด้้านการวิิจััยดนตรีี ลัักษณะ
อาคารเป็็นอาคารเอนกประสงค์์ประกอบด้้วยห้อ้ งจััดแสดง
ขนาดเล็็ก ห้้องประชุุม ห้้องเรีียน และห้้องปฏิิบัติั กิ ารด้้าน
นวััตกรรมดนตรีี

กิิจกรรมเรื่่�อง ความโปร่่งใสในการทำำ�งานและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และคณะ เข้้าร่่วมประชุุมหารืือ
การปรัับปรุุงหลัักสููตร
ในวัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ภาสพงศ์์
ศรีีพิิจารณ์์ คณบดีี คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และคณะ ได้้เข้้าร่่วมประชุุมกัับ อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ซึ่่ง� เป็็นการปรึึกษาหารืือภายหลัังจากการลงนามในข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือระหว่่างกัันในด้้านวิิชาการ เพื่่อ� ร่่วมกัันจััดทำำ�รายวิิชาใหม่่
ที่่เ� กิิดจากความร่่วมมืือระหว่่างคณะศิิลปศาสตร์์และสำำ�นักั วิิชา
วิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ และส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือต่่อไปใน
อนาคตในเรื่่�องการจััดหลัักสููตร
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เนื่่�องจากมีีปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมเกี่่�ยวกัับหน่่วยงานของ
ภาครััฐที่่มีี� การดำำ�เนิินงานที่่ไ� ม่่โปร่่งใส มีีการบริิหารงานอย่่าง
ไม่่มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมไปถึึงการทุุจริติ และประพฤติิ
มิิชอบเกิิดขึ้้�นอย่่างมากมาย ก่่อให้้เกิิดผลกระทบและความ
เสีียหายต่่อประเทศอย่่างมหาศาล รััฐบาลจึึงได้้แถลงนโยบาย
11 ด้้าน อัันรวมถึึงประเด็็นเรื่่อ� งการส่่งเสริิมการบริิหารราชการ
แผ่่นดิินที่่�มีีธรรมาภิิบาล และการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ ดัังนั้้�นสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนาจึึงได้้จััดกิิจกรรม ความโปร่่งใส่่ในการทำำ�งานและผล

ประโยชน์์ทัับซ้้อน ขึ้้�นในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เพื่่�อเสริิม
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่อ� งการป้้องกัันการทุุจริติ คอร์์รัปั ชั่่น�
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน และปลููกจิิตสำำ�นึกึ ในการปฏิิบัติั งิ านโดย
ไม่่มีีการทุุจริิตให้้กัับบุุคลากรในสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
รวมถึึงปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�อยู่่�ในจริิยธรรม คุุณธรรมที่่�ดีีงาม
เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุดในการปฏิิบััติิงาน
อีีกทั้้�งเกิิดความเข้้าใจและหาแนวทางป้้องกัันการฉ้้อราษฎร์์
บัังหลวงไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นในสถาบััน
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