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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ
ของรัฐ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสทีส่ มเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2550 ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงบ�ำเพ็ญ
พระกรณียกิจเพือ่ ชาวไทยตลอด ตลอดระยะเวลา 9 ปีทผี่ า่ น
มา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้สืบสานพระปณิธาน ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพโดย
กิจกรรมมุง่ ส่งเสริมทักษะการบรรเลงดนตรีในรูปแบบออร์เคสตรา
ด้้วยการฝึึกฝนและปฏิิบััติิการจริิงกัับผู้้�อำำ�นวยเพลงและนััก
ดนตรีีระดัับชาติิและนานาชาติิที่่�ได้้ร่ว่ มแบ่่งปัันและให้้ความรู้้�
กัับเยาวชน ในการเสริิมสร้้างศัักยภาพของเยาวชนเหล่่านี้้�
ให้้เป็็นบุุคลากรที่่�จะนำำ�สัังคมไทยไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ซึ่่�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนามีีเจตนารมณ์์ในการสืืบสาน
พระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิ
วััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ อัันมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งาน เพื่่�อประโยชน์์ และความ
สุุขของผู้้�อื่่�น ผ่่านศาสตร์์แห่่งดนตรีี เป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
ในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของชาติิให้้ไปสู่่�ความเจริิญทั้้�ง
ทางร่่างกาย สติิปัญ
ั ญา และจิิตใจ สมดัังปณิิธานของสถาบััน
ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาที่่�ว่่า “ดนตรีีแห่่งชีีวิติ ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน”
ตลอดระยะเวลา 9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้ดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนองพระปณิิธานสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั
กว้้างขวางมากขึ้้�น รวมถึึงพััฒนานัักดนตรีีเยาวชนให้้มีคี วาม
สามารถในระดัับนานาชาติิ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ มากมาย

วันที่ 22 มกราคม 2556
การประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1 ปี
พ.ศ. 2556 ณ ห้้องประชุุม 207 อาคารอำำ�นวยการ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประกอบด้้วย ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ
นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร นายกสภาสถาบััน,
รศ. ดร.สุกรี เจริญสุข อุปนายกสภาสถาบัน และคณะกรรมการ
สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชาคร วิภษู ณวณิช,
อาจารย์ด�ำริห์ บรรณวิทยกิจ, อาจารย์ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ,
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล, ศาตราจารย์ นายแพทย์
ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ และ ดร.วราภรณ์ สีหนาท

วันที่ 22 มกราคม 2556
การแสดงออร์์เคสตราคอนเสิิร์ต์ ณ หอประชุุมมหิิศร ธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่ ด้้วยความร่่วมมืือ
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ�ำนวยเพลงโดย

Dariusz Mikulski วาทยกรจากสาธารณรัฐโปแลนด์ เดี่ยว
เปียโนโดย นายภูมิ พรหมชาติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนจาก
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

PGVIM Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)

1

9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 22 มกราคม 2556
พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี กรมหมื่่�นสุุทธ
นารีีนาถ เสด็็จพระราชดำำ�เนิินทรงเป็็นองค์์ประธานใน
การแสดงคอนเสิิร์ต์ เทิิดพระเกีียรติิ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
ณ ห้้องประชุุมสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ สถาบััน
ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา เนื่่�องในโอกาสครบรอบการสถาปนา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556
การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(Princess Galayani Vadhana International Ensemble
Competition 2013: String) ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือกับ
วิทยาลัยดุรยิ างคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้จดั ต่อเนือ่ งมา
จนถึงปัจจุบนั และได้ปรับเปลีย่ นเป็นแบบออนไลน์ เพือ่ ให้เข้ากับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

2556 วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ในปีี พ.ศ. 2556 เป็็นปีีแรกที่่�สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ก่่อตั้้�งวงดุุริิยางค์์เยาวชน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra: PYO) ซึ่่�งมีีการแสดงครั้้�งแรกในวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2556 ภาย
ใต้้การอำำ�นวยเพลงของ Damian Iorio วาทยกรรัับเชิิญจากสหราชอาณาจัักร สำำ�หรัับ
สมาชิิกของวงประกอบด้้วยเยาวชนจากสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ กว่่า 80 คน ซึ่่�งได้้มีี
โอกาสพััฒนาทัักษะความสามารถในการเล่่นวงดุุริยิ างค์์ร่ว่ มกััน สำำ�หรัับในฤดููกาลแรก
ได้้มีีการแสดงต่่อเนื่่�องและปิิดฤดููกาลในวัันที่่� 30 มีีนาคม 2557

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
มีการจัด โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
“แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” โดยมีการจัดแสดง ณ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาในวันที่ 18 พฤษภาคม และแสดง
อีกครัง้ ในลักษณะคอนเสิรต์ การกุศลผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง 5) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
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วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557

การแข่่งขัันนานาชาติิของวงดนตรีีเครื่่�องสายตะวัันตก ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
(Princess Galayani Vadhana International Ensemble Competition 2014: Strings) ครั้้�งที่่� 2 เพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุนผู้้�มีี
ความสามารถทางดนตรีีในการแสดงดนตรีีคลาสสิิก ในรููปแบบการบรรเลงเป็็นวงด้้วยเครื่่�องดนตรีี (Chamber Music)

วันที่ 10 กันยายน 2557
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
CEFEDEM RhÔne-Alpes จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย H.E. Thierry Viteau ร่วมเป็น
สักขีพยาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2557

การแสดงคอนเสิร์ต Musique de la vie et de la Terre ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน ณ สวนหลวง
พระราม 8 อ�ำนวยเพลง โดย อาจารย์วานิช โปตะวานิช วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
บรรเลง และศิลปินรับเชิญ สันติ ลุนเผ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเยาวชนบางยี่ขัน และการแสดงที่ได้
รับการสนับสนุนจาก Serotonin Culture institute จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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วันที่ 31 มกราคม 2558

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิรต์
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย โดยวงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การอ�ำนวยเพลงของ Maestro
Norman Huynh จากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยศิลปินรับ
เชิญ คุณโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเป็็นประธานใน
การแสดงอุุปรากรเฉลิิมพระเกีียรติิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เนือ่ งในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โดยจัดแสดงในลักษณะการแสดงอุปรากรจากวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์ เรื่อง ขบวนการนกกางเขน ที่ทรงแปลจาก
วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Rossignols en Cage ของ
Madeline Treherne ในพระนามแฝง แว่นแก้ว
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วันที่ 9 กันยายน 2558
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดแสดงคอนเสิร์ตจาก
โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน 2015 (ASEAN Youth
Ensemble: AYE) ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านดนตรีีจากประเทศสมาชิิกอาเซีียน ประเทศ
ละ 1 ท่่าน พร้้อมด้้วยนัักดนตรีีเยาวชน 2 คน เข้้าร่่วมแสดง

กัับวงดุุริิยางค์์เยาวชนอาเซีียน พร้้อมกัับเข้้าร่่วมงานประชุุม
วิิชาการนานาชาติิที่่�จัดั ขึ้้�นโดยสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ซึ่ง่�
ได้้จััดต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน แต่่มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
(Covid-19)

วันที่ 3 ธันวาคม 2558

รศ. นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานเปิด
โครงการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music
of Life) โดยความสนั บ สนุ น ของบริ ษั ท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ณ อุทยานสถานพิมุข โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 4 ธันวาคม 2558
วงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
(PYO) ได้รบั เชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ
แสดงคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2558

PGVIM Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)

5

9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิรต์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวโรกาส
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
ณ สมาคมฝรัง่ เศส โดยอาจารย์สทิ ธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ในรายการแสดง Petit Déjeuner Musical

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิรต์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวโรกาส
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็น
ทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 และฉลอง
ครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา โดย
วงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาร่วมกับเยาวชน
ดนตรีจากกัมพูชาจาก Royal University of Fine Arts

วันที่ 28 มกราคม 2559

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อระลึกถึง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ In Memory of HRH Princess
Galyani Vadhana โดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย
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วันที่ 20 เมษายน 2559
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนารับมอบอาคารกัลยาณินคีตการ
นำำ�โดย ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล
สกลสััตยาทร นายกสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา,
รองศาสตราจารย์์นราพร จัันทร์์โอชา ประธานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมกิิจการสถาบััน และรองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีี จากพลโทธนพล สุุรารัักษ์์
เจ้ากรมทหารช่าง และคณะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
การก่อสร้างจากกรมการทหารช่าง กองทัพบก เพื่อใช้เป็น
อาคารเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรษุ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแสดงคอนเสิรต์
A Piano Recital in Memory of HRH Princess
Galayani Vadhana by Poom Prommachart ของ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนโดย
เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป และ Kawai Music School
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โดยศิลปิน ภูมิ พรหมชาติ นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้รบั เชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อบรรเลงดนตรีในงาน ปณิธานความดี
ตามรอยพระบาททีย่ าตรา อ�ำนวยเพลงโดย อาจารย์สทิ ธิชยั
เพ็งเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และวงออร์เคสตรานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ณ ลานน�้ำพุ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่

เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวาย
ความอาลัยการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเทิดพระเกียรติ
พระอัจฉริยภาพทางดนตรีให้เป็นทีป่ ระจักษ์อย่างกว้างขวาง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ท�ำการบึกทึกเสียงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
โดยเผยแพร่ทาง http://www.pgvim.ac.th/kingsong
PGVIM Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)

7

9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงพระสุหร่าย
พระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงเปิดอาคาร
คีตราชนครินทร์และอาคารกัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

วันที่ 28 มกราคม 2560

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั คอนเสิรต์ น้อมเกล้าฯ ถวาย
คารวาลัย คีตราชัน เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ�ำนวยเพลงโดย วาทยกรนอร์แมน ฮเว็น (Maestro Norman
Huynh) บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ร่วมกับนักดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก
กองดุรยิ างค์ทหารเรือ กองดุรยิ างค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน และฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส�ำนักงานก�ำลังพล
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ธันวาคม 2559
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ จั ด พิ ธี ถ วายความอาลั ย และน้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อ�ำนวยเพลงโดย อาจารย์
สิทธิชยั เพ็งเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ และวงออร์เคสตรา
นักศึกษา ณ ลานด้านหน้าพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 22 มกราคม 2560
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาน�ำโดยรองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดี ผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 2 มีนาคม 2560
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย ใน
การแสดงรับรองแขกรับเชิญเนื่องในงานเฉลิมฉลอง
160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยสถาบันได้แสดงดนตรี
ในลักษณะวง Chamber และวง Jazz ณ ท�ำเนียบ
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรูแ้ ละมีสว่ นรวมในการสร้างสรรค์สงั คม
และฝึกทักษะการแสดงดนตรี รวมถึงเผยแพร่ดนตรี
คลาสสิกต่อหน้าสาธารณชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััดงานครบรอบ 5 ปีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ที่่�ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่�
26 พฤษภาคม 2555 การจััดงานครั้้�งนี้้�ต้้องการแสดง
ให้้เห็็นว่่า สถาบัันยัังคงยึึดมั่่�นในปณิิธานและปรััชญา
โดยมีีการจััดแสดงของนัักศึึกษาและเยาวชนบางพลััด
เรื่่�อง นิิทานสำำ�หรัับเด็็ก หนึ่่�งในบทพระราชนิิพนธ์์
แปลในสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ และการแสดงของ
วงขัับร้้องประสานเสีียงบุุคคลทั่่�วไป PGVIM Singers
โดยรองศาสตราจารย์์นราพร จัันทร์์โอชา ได้้ให้้เกีียรติิ
มาเป็็นประธานในงานครั้้�งนี้้�
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วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาจัดการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเครือ่ งสายตะวันตก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ Category
A: String Ensemble, Category B: Chamber Ensemble และ Category C: Duet for Piano and One String of Wind
Instrument

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับ
เกียรติจากประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์,
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต Musique de
la vie et de la Terre Duo Recital ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แสดงโดยศิลปินที่มีพรสวรรค์ 2 ท่าน
อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักไวโอลิน และคุณภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนที่มีพรสวรรค์ ซึ่งได้
รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชน
อาเซียน (ASEAN Youth Ensemble: AYE) เป็น
วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย
ลาว ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย รวม
ทั้งหมด 24 คน ซึ่งมีทั้งนักประพันธ์เพลงและนักดนตรี
นอกจากนีย้ งั มีนกั ดนตรีและนักประพันธ์เพลงรับเชิญจาก
Studio Musikfabik สหพันธรัฐเยอรมนี และ Collage
of Music, Seoul National University สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ
International Symposium “Music and Socio-Cultural Developments of ASEAN” ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2560
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้ลงนามความร่่วมมืือระหว่่างกััน
กัับสถาบัันย่่งเสีียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of
Music) มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิสิงิ คโปร์์ (National University
of Singapore) สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ โดยมีีรองศาสตราจารย์์
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ เป็็นประธาน การลงนาม
ความร่่วมมืือระหว่่าง Professor Bernard Lanskey คณบดีี
สถาบัันย่่งเสีียวโถว และรองศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย
นิติพน คณบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 1 กันยายน 2560
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ THEMAN
(Thailand Higher Education Music Academic Network)
ณ ห้อง G 201 อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยที่ท�ำการเรียนการสอนด้านดนตรี
จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เช่น คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต,
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรี
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เนือ่ งในงานการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ด้านทิศ
เหนือ การแสดงครัง้ นีเ้ ป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดย
วงดุรยิ างค์สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และคณะนักร้องประสาน
เสียงสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ควบคุมวงโดย อาจารย์สทิ ธิชยั
เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังได้รับ
เกียรติจากคณะนักร้องตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เนื่่�องด้้วยวัันคล้้ายวัันเสด็็จสวรรคตในพระบาทสมเด็็จ
พระมหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ในวัันที่่�
13 ตุลาคม 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับ
เกียรติจากบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในรายการ “ใต้แสงแห่งพระบารมี” รายการพิเศษ
เพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยเข้าบันทึกเสียง ณ วันที่
4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา บรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุมวงโดยอาจารย์สิทธิชัย
เพ็็งเจริิญ รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยกิิจการพิิเศษ ขัับร้้องโดยนััก
ร้้องที่่�มีีชื่่�อเสีียง นัันทิิดา แก้้วบััวสาย, นภััทร อิินทร์์ใจเอื้้�อ,
ปนััดดา วงศ์์ผู้้�ดีี, ธนษิิต จตุุรภุุช, อรุุณพงศ์์ ชััยวิินิิตย์์,
พา นภพา และศิลปินผู้บกพร่องทางการมองเห็น
S2S: From street to star

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมสามัญที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม
จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์
สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เป็นประธาน

9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุุ ม ารีี เสด็็ จ
พระราชดำำ�เนิินเปิิดอาคารเอนก
ประสงค์์ อัั ก ษร-ศิิ ล ป์์ เพื่่�อน้้ อ ง
อาคารที่่�เกิิ ด จากความร่่ ว มมืื อ
ของ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี และสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยสร้้างขึ้้�นเพื่่�อน้้อมเกล้้าฯ ถวายในโอกาสที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เจริิญพระชนมายุุครบ 5 รอบ เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน 2558 เพื่่�อใช้้ประโยชน์์
ในการออกค่่ายอาสาพััฒนา ทำำ�งานวิิจััยเก็็บข้้อมููล และบููรณาการเรีียนการสอนร่่วมกััน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ
เป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิรต์ เปิดฤดูกาลที่ 5 (5th Concert
Season) ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ณ อาสนวิิหารอััสสััมชััญ กรุุงเทพมหานคร และเฉลิิมฉลองครบรอบ
160 ปีี ความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างประเทศไทยกัับสาธารณรััฐ
ฝรั่่�งเศส ซึ่่�งเกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่างสถานเอกอััครราชทููตฝรั่่�งเศส
ประจำำ�ประเทศไทยและสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ควบคุุมการ
แสดงโดยวาทยกรชาวฝรั่่�งเศส Nicolas Krüger ร่่วมด้้วยนัักร้้อง
เสีียงโซปราโนชาวฝรั่่�งเศส Maïlys de Villoutreys คณะนัักร้้อง
ประสานเสีียงนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และคณะนัักร้้อง
ประสานเสีียงสวนพลูู
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 14 มกราคม 2561

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญพงศ์ ทองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จัดแสดงคอนเสิรต์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย การเรียบเรียง
และการแสดงผลงานเพลงร้องของ ดร.สายสุรี จุติกุล ในการนี้ อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษร่วมแสดงด้วย

วันที่ 18 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย โดยท่านเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย Francisco Vaz Patto และ the Comões
Portuguese Culture Center ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
จัดแสดงคอนเสิรต์ Piano Recital by Portuguese Pianist Vasco Dantas
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 22 มกราคม 2561
สถานเอกอััครราชทููตตุุรกีีประจำำ�ประเทศไทยร่่วมกัับสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนาจััดแสดงคอนเสิิร์์ต Turkish Concert ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยศิิลปิินชาวตุุรกีี Rüya Taner (Pianist) และ
Dinçer Õzer (Percussion)

วันที่ 26 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส�ำหรับเอเชียแปซิฟิก
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
ได้ให้เกียรติเชิญสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเข้าร่วมงาน วันร�ำลึกถึง
เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ: UN
International Holocaust Memorial Day เพื่อร�ำลึกถึงผู้บริสุทธิ์
ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้แสดงดนตรีในบทเพลง
Heitor Villa- Labos’Bachianas Brasileiras No.5
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 27 มกราคม 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
เสด็จเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ (In Honour of HRH Princess Saomsawali)
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรมแห่งประเทศไทย โดย
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะ
นักร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุม
การแสดงโดย นอร์แมน ฮเว็น (Norman Huynh) ซึ่ง
เป็นการแสดงในฤดูกาลที่ 5 ของวงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
กงสุุลกิิตติิมศัักดิ์์�มาดากััสการ์์ประจำำ�ประเทศไทย ร่่วมกัับ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ร่่วมกัับสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนาได้้จััดแสดงคอนเสิิร์์ต Bloco Malagasy โดยคณะ
นัักดนตรีีจากสาธารณรััฐมาดากััสการ์์ ณ ลานด้้านหน้้า
พระอนุุสาวรีีย์ส์ มเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับ
เสรีีภาพและการพััฒนาชีีวิิตของผู้้�หญิิงในแอฟริิกาใต้้

วันที่ 8 มีนาคม 2561
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้ตอ้ นรับ Japan Youth Guitar
Ensemble ควบคุมวงโดยวาทยกร Touru Kobayashi ซึง่ ได้
มาอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้กบั นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา และจัดแสดงคอนเสิรต์ ร่วมกับนักศึกษาเอกกีตาร์คลาสสิก
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในช่วงเช้าได้มีพิธีท�ำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หลังจากนั้น
ในช่วงบ่ายได้มีการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Singers)

วันที่ 10 มิถุนายน 2561

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาและวงดุุริยิ างค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั แสดงคอนเสิิร์์ต In Memoriam: Celebrating the
Lift of HRH Princess Galayani Vadhana on the Occasion of the 10th Anniversary of her Passing เนื่่�องในโอกาสครบรอบ
10 ปีี แห่่งการสิ้้�นพระชนม์์ของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ควบคุุมวงโดยวาทยกรที่่�มีีชื่่�อเสีียงชาวสวีีเดน นิิคลาส วิิลเลน (Maestro Niklas Willén)

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2561

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั การแข่่งขัันนานาชาติิของวงดนตรีีเครื่่�องสายตะวัันตกชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2018: PGVIEC) ซึ่ง่� เป็็นการจััดต่่อเนื่่�อง
โดยยัังแบ่่งการแข่่งขัันออกเป็็น 3 รููปแบบ
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วันที่ 19 ตุลาคม 2561
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม โปรดเกล้้าฯ
ให้้วงสตริิงควอเต็็ท (String Quartet) สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา ประกอบด้้วย อาจารย์์สิทิ ธิิชัยั เพ็็งเจริิญ รองอธิิการบดีี
ฝ่่ายกิิจการพิิเศษ, อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี ผู้้�ช่่วย
อธิิการบดีีฝ่า่ ยกิิจการนัักศึึกษา, อาจารย์์ Margaret Hayne Kim

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

และนายอานิิ ก เวพาสยนัั น ท์์ บรรเลงดนตรีี ถ วายใน
พระราชวโรกาสพระราชทานเลี้้�ยงอาหารค่ำำ�� คณะกรรมการ
มููลนิิธิริ างวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล และการประชุุมใหญ่่สามััญ
ประจำำ�ปีี 2561 นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อย่่างยิ่่�งต่่อสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วันที่ 9-16 กันยายน 2561
นายเขตสินธ์ จูจนั ทร์ และนายพงศ์ธร เตชะบุญอัคโข นักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและแสดงใน
งาน Art Space ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเกิดขึ้นจากการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมเครือข่ายนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย:
THEMSN ณ ห้อง A 209 อาคารอ�ำนวยการ ซึง่ เป็นการประชุม
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน โดยเฉพาะกิจกรรมทาง
ด้านดนตรีทนี่ กั ศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ จะได้ทำ� ร่วมกัน
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วันที่ 31 มกราคม 2562

พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิตแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2560 จำำ�นวน 13 คน ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ซึ่่�งเป็็นบััณฑิิตรุ่่�นแรก พร้้อมกัันนี้้�สภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนามีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ทููลเกล้้า
ทููลกระหม่่อมถวายปริิญญาดุุริิยางคศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาดุุริิยางคศาสตร์์ แด่่สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

วันที่ 26 มกราคม 2562
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาและวงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้จัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ เสด็จพระด�ำเนินแทนพระองค์ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงจัดขึน้ เพือ่ ถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง
เป็นการแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานในความร่วมมือ ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, กรมดุรยิ างค์ทหารบก, กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพ
เรือกรุงเทพ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน, ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส�ำนักงานก�ำลังพล ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ภายใต้การอ�ำนวยเพลงของ
Maestro Niklas Willén วาทยกรจากราชอาณาจักรสวีเดน
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra)
และสถานทูตฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศไทย ได้จดั การแสดงคอนเสิรต์ “Stories and Fairy Tales” ควบคุมการแสดงโดยวาทยากร
ที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส Léo Warynski ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายการแสดงเริ่มจากเพลง Maurice
Ravel: Ma mère I’Oye, Joey Yeo Zhe Qi (Winner of the PYO Call for Score 2019): Kempung Nelayan (Fishing
Village), Paul Dukas: The Sorcerer’s Apprentice และ PVIM Creation: Heroes and Villains

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้รับั เกีียรติิเข้้าร่่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก พระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พุุทธศัักราช 2562 ภายใต้้การแสดง มหาดุุริิยางค์์สากลรวมใจภัักดิ์์� ชุุด “ทศมราชัันขวััญหล้้า”
ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 23 พฤษภาคม 2562 ตั้้�งแต่่เวลา 18.30-21.30 น. ณ เวทีีสนามหลวง ด้้านทิิศใต้้ (ฝั่่�งพระบรมมหาราชวััง)
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วันที่ 23 มิถุนายน 2562

เนื่่�องในโอกาสครบ 150 ปีี สััมพัันธไมตรีีไทย-ออสเตรีีย ใน
ปีี 2562 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระกรุุณารัับเชิิญ
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินมาทรงเป็็นประธาน “การแสดงดนตรีี
ฉลอง 150 ปีี สััมพัันธไมตรีีไทย-ออสเตรีีย” ณ โรงละคร
พระราชวัังเชิินบรุุนน์์ กรุุงเวีียนนาสาธารณรััฐออสเตรีีย นัับเป็็น
พระกรุุณาธิิคุุณต่่อการกระชัับมิิตรภาพที่่�แน่่นแฟ้้นยาวนาน
ระหว่่างสองประเทศด้้วยดนตรีีอัันเป็็นภาษาสากล อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นนิิมิติ หมายอัันเป็็นมงคลต่่อการเชื่่�อมโยงความร่่วมมืือ

ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และมหาวิิทยาลััยดนตรีี
และศิิลปะการแสดง เวีียนนา อีีกด้้วย การแสดงครั้้�งนี้้�ควบคุุม
การแสดงโดยวาทยากรที่่�มีีชื่่�อเสีียงชาวออสเตรีีย ศาสตราจารย์์
โจฮัันเนส ไมเซิิล บรรเลงบรรเลงเพลงโดยวงดุุริยิ างค์์เฉพาะกิิจ
ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และมหาวิิทยาลััยดนตรีี
และศิิลปะการแสดง ณ กรุุงเวีียนนา ภายใต้้การอำำ�นวยเพลง
ของวาทยากรที่่�มีี ชื่่� อเสีี ย ง แสดงเดี่่�ยว Piano Forte
โดยศิิษย์์เก่่าสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา นางสาวธนพร
ทรงเกีียรติิศัักดิ์์�

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
ร่วมกับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้จดั แสดงดนตรีฉลอง 150 ปี
สัมพันธไมตรีไทย–ฮังการี ณ Nador Hall การแสดงครั้งนี้
บรรเลงโดยวง PGVIM Strings ควบคุมวงและเดี่ยวไวโอลิน
โดย อาจารย์สทิ ธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
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ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฮังการี ได้สบื เนือ่ ง
มาจากการลงนามในสนธิสญ
ั ญาไมตรีทางการค้าและการเดิน
เรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
เมื่อ 2412 และได้มีความสัมพันธไมตรีกันสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา
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วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา (PYO: Princess Galyani
Vadhana Institute of Music Youth Orchestra) ได้้จััดแสดงคอนเสิิร์์ต
“Friendship Between Thailand and Austria” ซึ่่�งเป็็นคอนเสิิร์์ตครั้้�ง
ที่่� 4 ปิิดฤดููกาลที่่� 6 โดยการสนัับสนุุนจาก สถานเอกอััครราชทููตออสเตรีีย
ประจำำ�ประเทศไทย เพื่่�อเฉลิิมฉลองความสััมพัันธ์์ระหว่่างราชอาณาจัักรไทย
และสาธารณรััฐออสเตรีียครบ 150 ปีี การแสดงในครั้้�งนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจาก
วาทยากรที่่�มีีชื่่�อเสีียงชาวออสเตรีีย ศาสตราจารย์์โจฮัันเนส ไมเซิิล (Univ.-Prof.
Johannes Meissl) โดยเริ่่�มจากบทเพลง Johann Strauss Jr.: Overture
from the operetta “Die Fledermaus”, Felix Mendelssohn: Piano
Concerto No.1 in G minor, op. 25 โดยนางสาวกานต์์สิิรีี จิิรวััฒนาพัันธ์์
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา Winner of PYO call for Soloist 2019

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชงิ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2019: PGVIEC)
ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โครงการนี้เป็น
ส่วนหนึง่ ในพันธกิจหลัก เพือ่ สนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีหนึ่งที่ให้เยาวชนดนตรี
คลาสสิกได้แสดงศักยภาพ ในการบรรเลงดนตรีทกี่ า้ วข้ามเส้นพรมแดนของเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม อีกทัง้ ยังเป็นเวทีของการแลก
เปลี่ยน-เรียนรู้ระหว่างเยาวชนดนตรีสายเลือดใหม่
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วันที่ 24-30 สิงหาคม 2562
โครงการวงดุรยิ างค์เยาวชนอาเซียนเกิดขึน้ จากความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา และกระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี 2557 โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการและจัดแสดงดนตรีร่วมกับนักศึกษาสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ เป็นการน�ำดนตรีพนื้ เมืองมาผสมผสานกับดนตรีคลาสสิก
รวมถึงมีการคัดเลือกนักประพันธ์เพลงเยาวชนทีม่ คี วามสนใจ
ในการสร้างงานที่ผสมผสานรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ภูมิภาคกับวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562

สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั การประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ “Music Matters”
โดยมีพธิ ีเปิดอย่างเป็นทางการโดย รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด นอกจากการปาฐกถาของอาจารย์ทมี่ ชี อื่ เสียงจากต่างประเทศแล้ว ยังมีการแสดง
คอนเสิร์ตในช่วงค�่ำของทุกวัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2562

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าประกวดร้องเพลง
ในโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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บรมนาถบพิตร โดยเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น
เนื่องด้วยตระหนักถึงคุณค่าในบทเพลงพระราชนิพนธ์ อีกทั้ง
ยังมีความไพเราะ มีเสน่ห์ เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจให้
กับนักร้อง นักดนตรี และผู้ฟัง รวมถึงเต็มไปด้วยปรัชญาแห่ง
ชีวติ ทีม่ คี วามหวัง และมีศรัทธาในการด�ำเนินชีวติ มีอาจารย์วริ ชั
อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีสากล ประจ�ำปี 2560)
เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยนักศึกษาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา นางสาวพิชญาธรณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ (ส้มเขียว
หวาน) ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบั ถ้วยรางวัลและ
เงินรางวัล จ�ำนวน 20,000 บาท และนางสาวสุชญ
ั ญา ตันวิเชียร
ได้รบั รางวัลชมเชย ได้รบั ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท
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นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับรางวัล
นางสาวสุชญ
ั ญา ตันวิเชียร ได้รบั รางวัลชมเชย ประเภท
สถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก
จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจ�ำปีการศึกษา 2561
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััดงาน Project
week showcase ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม
สััปดาห์์พิิเศษ โดยในช่่วง 1 สััปดาห์์ สำำ�นัักวิิชา
ดุุริิยางคศาสตร์์ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้จััดการเรีียนการสอนพิิเศษนอกเหนืือจาก
การเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ตามความ
สนใจของนักศึกษา ได้แก่ Chamber Soloist,
On Stage Acting, Sing and Perform Thai
Music, Creative Music Improvisation and
Recording Project จากนั้นในวันที่ 11 ตุลาคม
2562 ได้จัดให้มีการแสดงของนักศึกษา

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562
ค่่ายอัักษร-ศิิลป์์ เพื่่�อน้้อง ณ โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน
ชายแดนจุุฬา-ธรรมศาสตร์์ 3 ตำำ�บลแม่่หละ อำำ�เภอ
ท่่าสองยาง จัังหวััดตาก ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นสืืบเนื่่�องมาจากอาคาร
อัักษรศิิลป์์ เพื่่�อน้้องสร้้างขึ้้�นเพื่่�อน้้อมฯ ถวายในโอกาสที่่�
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เจริิญพระชนมายุุครบ 5
รอบ เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน 2558 ได้้แล้้วเสร็็จ หลัังจาก
นั้้�นได้้มีีการจััดต่่อเนื่่�องเรื่่�อยมาจนถึึงปััจจุุบััน โดยครั้้�ง
นี้้�ได้้มีีอาจารย์์และนัักศึึกษา 4 สถาบััน คืือ คณะอัักษร
ศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, คณะศิิลปศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
และการออกแบบ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
ธนบุุรีี และสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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วันที่ 4 มกราคม 2563

พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิตแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2561 จำำ�นวน 14 คน ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
ค่ายสานฝันปันดนตรี ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นา
อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ปีที่ 3 และยังคงให้ความส�ำคัญในการพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรีของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะที่
นอกเหนือจากการเรียนดนตรี เช่น การบริหารจัดการ
การแสดง การจัดรายการแสดง การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
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วันที่ 25 มกราคม 2563
การแสดงคอนเสิิร์์ต “Ode To Joy” เป็็นคอนเสิิร์์ตเปิิดฤดููกาลที่่� 7 ของวงดุุริิยางค์์
เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี
กรมหมื่่�นสุุทธนารีีนาถ ทรงโปรดให้้ ท่่านผู้้�หญิิงวราพร ปราโมช ณ อยุุธยา เป็็นผู้้�แทน
พระองค์์ การแสดงคอนเสิิร์์ตครั้้�งนี้้�วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้คััดเลืือกบทเพลงที่่�มีีความหมาย 2 บทเพลง คืือ แสงหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเพลงเพื่่�อระลึึก
ถึึงสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
และ Symphony No.9 in D minor, op.125 เพื่่�อร่่วมเฉลิิมฉลอง 250 ปีีชาติิกาล
ลุุดวิิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) หรืือที่่�รู้้�จัักกัันดีีใน
ชื่่�อ “คอรััลซิิมโฟนีี” ซึ่ง่� เป็็นผลงานระดัับตำำ�นาน และประสบความสำำ�เร็็จอย่่างงดงาม
ตั้้�งแต่่การแสดงครั้้�งแรก ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีีย เมื่่�อปีี ค.ศ. 1824
ส่่วนสำำ�คััญที่่�สุุดของบทเพลง คืือ ในกระบวนที่่� 4 ใช้้เสีียงนัักร้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการแสดง

วันที่ 28 มกราคม 2563

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ร่่วมกัับสมาคมฝรั่่�งเศส กรุุงเทพฯ จััดแสดงคอนเสิิร์ต์ “A little night music” ควบคุุมวงโดยวาทยกร
ชาวฝรั่่�งเศส Léo Warynski และนัักดนตรีีเยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาพร้้อมด้้วยคณะนัักร้้องประสานเสีียงจากสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

วันที่ 8 มีนาคม 2563
วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ร่่วมกัับ
สถาบัันเกอเธ่่ กรุุงเทพฯ จััดแสดงคอนเสิิร์์ต “Musik der
Aufklärung” ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรัักัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เพื่่�อเฉลิิมฉลองเนื่่�องในโอกาสครบรอบ 60 ปีี สถาบัันเกอเธ่่
กรุุงเทพฯ และฉลอง 250 ปีีชาติิกาล ของนัักแต่่งเพลงคนสำำ�คััญ
ของโลก ลุุดวิิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven,
1770–1827) ด้้วยบทเพลงสำำ�คััญ Symphony No. 7 in A major,
Op. 92 ซึ่่�งเป็็นบทเพลงที่่�มีีความสำำ�คััญและมีีความหมายพิิเศษ
อย่่างมาก
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วันที่ 8 มีนาคม 2563
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และ Ensemble MusikFabrik
(Germany) ได้้ลงนามความร่่วมมืือระหว่่างกัันใน ณ ห้้อง
สัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ทั้้�งนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจากตััวแทนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
รองศาสตร์์จารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ อธิิการบดีี
และ อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ รองอธิิการบดีีฝ่่าย
การศึึกษา ลงนามร่่วมกัับตััวแทนจาก Ensemble MusikFabrik,
Ulrich Löffler: Director และ Peter Veale

ดนตรีสร้างรอยยิ้ม
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาด้้วยความสนัับสนุุนของ บริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) จััดโครงการแสดงดนตรีีเพื่่�อ
สร้้างรอยยิ้้�ม ณ โรงพยาบาลศิิริริ าช เพื่่�อสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้
กัับผู้้�ป่่วยและญาติิ รวมถึึงบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้ผ่อ่ นคลาย
กัับเสีียงเพลงหลากหลายแนว โดยอาสาสมััครทั้้�งหมดเป็็น
นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ซึ่่�งนอกจากจะได้้
แสดงดนตรีีแล้้ว ยัังเป็็นการฝึึกฝนให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�
การเป็็นจิิตอาสา และการทำำ�งานที่่�นอกเหนืือไปจากการเรีียน
ดนตรีีภายในห้้องเรีียน ซึ่่�งการแสดงดัังกล่่าวจััดขึ้้�นทั้้�งหมด 30
ครั้้�ง ตามอาคารต่่าง ๆ สลัับกัันไป เช่่น ศาลาศิิริิราช 100 ปีี,
ตึึกผู้้�ป่่วยนอกชั้้�น 5, ตึึกผู้้�ป่่วยนอกชั้้�น 6

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
สำำ�หรัับในโอกาสครบรอบ 8 ปีี ในวัันอัังคาร
ที่่� 26 พฤษภาคม 2563 ทางสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั ทำำ�บุุญตัักบาตรด้้านหน้้า
อาคารอำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ในช่่วงเช้้า และรายการพิิเศษเนื่่�องในโอกาส
นี้้� รวมถึึงมีีการแสดงดนตรีีผ่า่ นทางhttps://
www.facebook.com/PGVIMusic/
โดยนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
จำำ�นวน 4 บทเพลง ซึ่่�งบรรเลงด้้วย String
Quintet และนัักร้้องเสีียง Soprano และ
Tenor
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สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กัับ Covid-19
และความปกติิใหม่่ (New Normal)
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในเรื่่�องมาตรการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค COVID-19 ที่่�มีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค แต่่เพื่่�อให้้การจััดการเรีียนการสอน
ของนัักศึึกษาเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยและมีีประสิิทธิิภาพ จึึงเห็็นสมควร
ประกาศแนวทางการปฏิิบััติิกรณีีสถานการณ์์ไม่่ปกติิ โดยปรัับการจััดการเรีียน
การสอนให้้เสร็็จสิ้้�นในระยะเวลาที่่�เร็็วกว่่ากำำ�หนดการเดิิมได้้ เริ่่�มจากการจััด
ทำำ�ไฟล์์ภาพและเสีียงแบบดิิจิิทััลไว้้ล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถศึึกษาและ
ทบทวนด้้วยตนเอง เพื่่�อจััดการสอนระบบออนไลน์์ หรืือในรููปแบบผสมผสาน
(Blended Learning) รวมถึึงปรัับการจััดการเรีียนการสอนเป็็นแบบการมอบ
หมายงาน (Assignment-based) โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีการเข้้าชั้้�นเรีียน เช่่น โครง
งาน (Project-based), กรณีีศึึกษา (Case Study) เป็็นต้้น และ/หรืือใช้้ระบบ
ออนไลน์์บููรณาการร่่วม

วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ได้้จัดั พิิธีลี งนามบัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือกัับรองศาสตราจารย์์เกศิินีี วิิฑูรู ชาติิ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ร่่วมด้้วย
อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์ คณบดีี สำำ�นัักวิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ภาสพงศ์์
ศรีีพิจิ ารณ์์ คณบดีีคณะศิิลปศาสตร์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ก่่อน
การลงนามอธิิการบดีีทั้้�งสองท่่านได้้กล่่าวถึึงความร่่วมมืือทั้้�งที่่�ผ่่าน
มาในอดีีต และที่่�จะมีีร่ว่ มกัันในอนาคตทั้้�งเรื่่�องการศึึกษา การเรีียน
การสอน และความร่่วมมืือในด้้านอื่่�น ๆ

วัันที่่� 28 สิิงหาคม 2563

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ราชอาณาจัักรไทย และมหาวิิทยาลััยคาร์์ดิิฟ
สหราชอาณาจัักร (Cardiff University: United Kingdom) ได้้ลงนาม
ความร่่วมมืือระหว่่างกัันโดยผ่่านระบบ Webinar Zoom เนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิด มีีรองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์,
เป็็นประธานลงนามโดย อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ รองอธิิการบดีี และ
อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์ คณบดีีสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และ Professor Kenneth Hamilton, Dean
(International) for College of Arts, Humanities and Social Sciences,
Head of School of Music and Dr. Monika Hennemann, Co-Director
of International Engagement ณ ห้้อง A 204 อาคารอำำ�นวยการ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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วัันที่่� 25-27 พฤศจิิกายน 2563
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาและโครงการ
เทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์นานาชาติิ
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิ
วััฒนา กรมนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ซึ่่�ง
จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกภายใต้้ชื่่�องานว่่า
“Classical Music Next Normal”
โดยมีีวััตถุุประสงค์์สำำ�คััญ เพื่่�อสนัับสนุุนและพััฒนาอุุตสาหกรรมดนตรีีคลาสสิิกที่่�มีีการเน้้นถึึงการพััฒนานัักดนตรีี ให้้มีีความ
เข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็นในการพััฒนาคุุณภาพของการนำำ�เสนอผลงานและการตลาดของตนเอง รวมถึึงความสำำ�คััญต่่อการเรีียนรู้้�และ
พััฒนาตนเองตลอดเพื่่�อให้้สามารถพััฒนาทัักษะต่่อความพร้้อมในศตวรรษที่่� 21 ในการสร้้างสรรค์์นวััตศิิลป์์การแสดง การเน้้นถึึง
การค้้นหานวััตกรรมด้้านระบบหรืือวิิธีกี ารในการทำำ�ให้้อุตุ สาหกรรมดนตรีีมีคี วามยั่่�งยืืน รวมถึึงการเน้้นถึึงการนำำ�เสนอและสนัับสนุุน
การแสดงจากนัักดนตรีีที่่�มีีคุณ
ุ ภาพในระดัับชาติิและนานาชาติิ โดยที่่�กิิจกรรมย่่อยเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้โครงการเทศกาลดนตรีีในปีีต่อ่
ไปเป็็นที่่�รู้้�จัักกว้้างขึ้้�นในระดัับภููมิิภาคเอเชีียอาคเนย์์และประชาคมโลก

วัันที่่� 2 ธัันวาคม 2563
สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาได้้ จัั ด กิิ จ กรรมมุุ ทิิ ต าจิิ ต
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ อธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เนื่่�องในโอกาสครบวาระใน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในวัันที่่� 7 มกราคม 2564

วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม พร้้อมด้้วยคณะได้้เดิินทาง
เยี่่�ยมชมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในฐานะ
มหาวิิทยาลััยดนตรีีเฉพาะทางแห่่งแรกของ
ประเทศไทย ในการนี้้�ทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนาได้้จัดั แสดงคอนเสิิร์ต์ โดย วง PGVIM String
Orchestra ซึ่่�งเป็็นวงที่่�ผ่่านการคััดเลืือกและจะ ออสเตรีีย ควบคุุมการการแสดงโดย อาจารย์์สิทิ ธิิชัยั เพ็็งเจริิญ รองอธิิการบดีี
เดิินทางไปแข่่งขััน ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐ ฝ่่ายกิิจการพิิเศษ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563

โดยความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา สถานทููต
จีีนประจำำ�ประเทศไทย และมหาวิิทยาลััยศิิลปะแห่่งเมืือง
หนานจิิง ร่่วมกัันดำำ�เนิินงานสร้้างสรรค์์ดนตรีีร่่วมสมััยในรููป
แบบงานสร้้างสรรค์์แลกเปลี่่�ยนเชิิงวััฒนธรรม ผ่่านบทเพลง
สร้้างสรรค์์และการบรรเลงดนตรีีในรููปแบบวงออร์์เคสตรา
นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดทำำ�สารคดีีการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม
ด้้านดนตรีีและการแสดงดนตรีีสร้้างสรรค์์ร่่วมกััน เพื่่�อเป็็น
หลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์ที่่�สำำ�คัญ
ั และเป็็นประโยชน์์ในเชิิง
วิิชาการตามพัันธกิิจของสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ในการ
เป็็นศููนย์์กลางการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีที่่�
สำำ�คััญในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ต่่อไป

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับคัดเลือกให้ได้
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
นายพงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย นักศึกษา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ชัน้ ปีที่ 1 เครือ่ ง
มือเอกไวโอลิน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็ก
และเยาวชนดีเด่น ประเภทเด็กและเยาวชน
ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�ำปี
2564 ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี นับ
ว่าเป็นเกียรติตอ่ นักศึกษาและสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเป็นอย่างมาก
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วัันที่่� 4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราช
เจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราช
กุุมารีี เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตร
ดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิตแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน
29 คน ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา กรุุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
จััดพิิธีีบำำ�เพ็็ญกุุศลอุุทิิศถวาย สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
โดยศาสตราจารย์์คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ นพ.ปิิยะสกล สกลสััตยาทร
นายกสภาสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ประธานในพิิธีใี ห้้เกีียรติิ
จุุดธููปเทีียนบููชาพระรััตนตรััย โดยมีีผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
บุุคลากร สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และแขกผู้้�มีีเกีียรติิ
เข้้าร่่วมพิิธีีในครั้้�งนี้้�

ศาสตราจารย์์ ดร.แพทย์์หญิิงจิิรายุุ เอื้้�อวรากุุล คณบดีีคณะ
แพทยศาสตร์์และการสาธารณสุุข วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์การ
แพทย์์เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ์์ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ และคณะ อััญเชิิญ
ไดอารี่่�พระราชทานจาก สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้า
จุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี มามอบให้้ รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิง
วงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ ผู้้�รัักษาการแทนอธิิการบดีี สถาบััน
ดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และ อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำำ�นักั วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ ในโอกาสนี้้�ได้้ร่ว่ มกัันหารืือ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการ
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9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
พลเรืือตรีี ชััยณรงค์์ บุุณยรััตกลิิน ผู้้�บััญชาการฐานทััพ
เรืือกรุุงเทพ และคณะเดิินทางเข้้าร่่วมประชุุมกัับ
คณะผู้้�บริิหาร อาจารย์์ และบุุคลากร ณ ห้้อง 209 อาคาร
อำำ�นวยการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา นำำ�โดย
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
ผู้้�รัักษาการอธิิการบดีี เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือทางด้้าน
วิิชาการและการศึึกษา เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาเยาวชน
ดนตรีีคลาสสิิกร่่วมกััน เช่่น การส่่งกำำ�ลัังพลเข้้าศึึกษาต่่อ
ในระดัับปริิญญาตรีี ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
เป็็นต้้น

วันที่ 18 มีนาคม 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564
คณะผูบ้ ริหารและบุคคลากรสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้จัดประชุมการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะ 5
ปี พ.ศ. 2565-2569 ใน ณ ห้อง L 100 อาคารศูนย์
การเรียนรูแ้ ละสันทนาการ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
วิทยากรรับเชิญ คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบคุณภาพและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานรัฐและเอกชน

ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ริิเริ่่�มโครงการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้� โดยใช้้ชื่่�อว่่า “ศููนย์์วิิทยคีีตศิิลป์์” บนเนื้้�อที่่�กว่่า 6 ไร่่
ณ ตำำ�บลคลองห้้า อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี โดยได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นัักงบประมาณ
ในลัักษณะผููกพัันเป็็นเวลา 2 ปีี โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาวิิชาการด้้านการวิิจัยั ดนตรีี ลัักษณะอาคารเป็็น
อาคารเอนกประสงค์์ประกอบด้้วยห้้องจััดแสดงขนาดเล็็ก ห้้องประชุุม ห้้องเรีียน และห้้องปฏิิบัติั กิ ารด้้านนวััตกรรมดนตรีี
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา

พิิธีีวางพวงมาลาถวายราชสัักการะ
พระบรมราชานุุสาวรีีย์์ พระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล
พระอััฐมรามาธิิบดิินทร (รััชกาลที่่� 8)

ลงนามถวายพระพร สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
รองศาสตราจารย์์คุณ
ุ หญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ ผู้้�รักั ษาการ
แทนอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ถวายแจกัันดอกไม้้
และลงนามถวายพระพรสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาส
วัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้้อมด้้วยผู้้�
บริิหารและคณะ ณ ศาลาสหทััยสมาคม ในพระบรมมหาราชวััง

เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2564 รองศาสตราจารย์์คุณ
ุ หญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั
นิิติศิ าสตร์์ ผู้้�รักั ษาการแทนอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง ผู้้�รัักษาการแทนรอง
อธิิการบดีี พร้้อมด้้วยตััวแทนพนัักงานสถาบัันฯ เข้้าร่่วมพิิธีวี าง
พวงมาลาถวายราชสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์ พระบาท
สมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล พระอััฐมรามาธิิบดิิ
นทร (รััชกาลที่่� 8) เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต ณ พระบรม
ราชานุุสาวรีีย์์รััชกาลที่่� 8 สวนหลวงพระราม 8
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ได้รับรางวัล ศิลปาธร ประจ�ำปี 2564

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติพิ น อาจารย์์ประจำำ�สำำ�นััก
วิิชาวิิชาดุุริยิ างคศิิลป์์ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ได้้รับั รางวััล
ศิิลปาธร ด้้านดนตรีี จากสำำ�นัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย
กระทรวงวััฒนธรรม จากความทุ่่�มเทการทำำ�งานด้้านดนตรีี
และงานวิิจััยภาคสนามทางด้้านวััฒนธรรม ผลงานที่่�สำำ�คััญ
ส่่วนใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับแนวคิิดทางวััฒนธรรม การปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างวััฒนธรรม การบููรณาการภาษาของดนตรีีร่ว่ มสมััย
เข้้ากัับวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน การรวบรวมนัักแสดงประเภทต่่าง ๆ
อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มโครงการวงดุุริิยางค์์เยาวชนอาเซีียน
(ASEAN Youth Ensemble (AYE) ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือ
ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และกระทรวงวััฒนธรรม
ตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดยคััดเลืือกตััวแทนเยาวชนจากประเทศใน
ภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ 10 ประเทศ เข้้าร่่วมอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการและจััดแสดงดนตรีีร่่วมกัับนัักศึึกษาสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เพื่่�อเผยแพร่่ดนตรีีพื้้�นเมืืองของเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้างมากขึ้้�น ที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดเป็็นการนำำ�ดนตรีีพื้้�นเมืืองมาผสมผสานกัับดนตรีีคลาสสิิก
รวมถึึงมีีการคััดเลืือกนัักประพัันธ์์เพลงเยาวชนที่่�มีีความ
สนใจในการสร้้างงานที่่�ผสมผสานรากฐานวััฒนธรรมดั้้�งเดิิม
ของภููมิิภาคกัับวััฒนธรรมดนตรีีคลาสสิิกอีีกด้้วย และงาน
ประชุุมวิิชาการนานาชาติิ (Princess Galyani Vadhana

Institute of music International Symoposium) ซึ่่�งจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี และมีีหััวข้้อที่่�พยายามนำำ�เสนอในเรื่่�องดนตรีีกัับวััฒนธรรรมทั้้�งใน
ประเทศไทยและต่่างประเทศ โครงการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ได้้เป็็นเวทีีสำำ�คััญที่่�
เปิิดโอกาสให้้นัักดนตรีีได้้อภิิปรายเชิิงสร้้างสรรค์์ศิิลปะร่่วมสมััย ซึ่่�งทำำ�ให้้
เกิิดประโยชน์์ต่่อการพััฒนาดนตรีีในเอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
รางวััลศิิลปาธรเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิศิิลปิินร่่วม
สมััยดีีเด่่นรางวััล “ศิิลปาธร” เริ่่�มดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีพุี ทุ ธศัักราช 2547
เพื่่�อส่่งเสริิม สนัับสนุุน และยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิศิิลปิินร่่วมสมััยรุ่่�นกลาง
ที่่�ได้้ทุ่่�มเทพลัังความคิิด สติิปััญญา และจิิตใจอัันมุ่่�งมั่่�น เพื่่�อสร้้างสรรค์์
ผลงานอัันทรงคุุณค่่าให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่อ่ วงการศิิลปะร่่วมสมััย มีีผลงาน
ได้้รับั การเผยแพร่่ และเป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในระดัับชาติิ และระดัับนานาชาติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
คำำ�ว่่า “ศิิลปาธร” หมายถึึง ผู้้�ทรงไว้้ซึ่ง่� ศิิลปะ หรืือ ผู้้�รัักษาไว้้ซึ่ง่� ศิิลปะ โดยที่่�
ผ่่านมาทางสำำ�นัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััยได้้ดำำ�เนิินอย่่างเข้้มงวดภาย
ใต้้กระบวนการสรรหาและพิิจารณาตััดสิิน ตามขั้้�นตอนของคณะกรรมการ
คััดสรรฯ และคณะกรรมการตััดสิินฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญและ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีชื่่�ี อเสีียงและผลงานในด้้านศิิลปะร่่วมสมััยสาขาต่่าง ๆ ได้้
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