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สารอธิิการบดีี สารอธิิการบดีี 
สถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนาสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

	 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร	 มหาภููมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันด็นตรี 
กัลยาณิวััฒนา	พ.ศ.	2555	 เม่�อวัันที�	 25	พฤษภูาคม	2555	 ดั็งนั�นสถาบันด็นตรี 
กัลยาณิวััฒนาจึงมีฐานะเป็นมหาวัิทยาลัยในกำกับของรัฐ

	 ตลอด็ระยะเวัลา	 9	ปีที�ผ่่านมา	สถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนาได็้ด็ำเนินการ 
ตามพันธิกิจของสถาบันอุด็มศึกษาทั�ง	4	 ด้็าน	ที�ประกอบไปด้็วัย	การจัด็การเรียน 
การสอน	การวิัจัย	การบริการวิัชาการ	และการทำนุบำรุงศิลปวััฒนธิรรม	ซึ่ึ�งผ่ลงาน 
ของสถาบันฯ	มีควัามเป็นเอกลักษณ์	 โด็ด็เด่็น	และเป็นที�ประจักษ์อย่างกวั้างขวัาง 
ทั�งภูายในประเทศและต่างประเทศ

	 ทั�งนี�	 ผ่ลงานด็ังกล่าวัสัมฤทธิิผ่ลได็้ล้วันด็้วัยควัามร่วัมม่อและร่วัมใจจาก 
คณะกรรมการสภูาสถาบัน	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน	ผู่้บริหาร	คณาจารย์	
บุคลากร	และนักศึกษาของสถาบันฯ	รวัมถึงผู่้ให้การสนับสนุนสถาบันฯ	ตั�งแต่เป็น
โครงการจัด็ตั�งสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนาเป็นต้นมาจวับจนเป็นสถาบันด็นตรี 
กัลยาณิวััฒนาที�เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด็นตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้เจริญ
ก้าวัหน้าส่บต่อไปตามพระปณิธิานในสมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ	 เจ้าฟ้้ากัลยาณิวััฒนา	 
กรมหลวังนราธิิวัาสราชนครินทร์	และสถาบันฯ	จะยึด็ถ่อเป็นหลักอย่างมั�นคงเพ่�อน้อม
รำลึกถึงพระกรุณาธิิคุณของพระองค์ท่านตลอด็ไป

รองศาสตราจารย์	คุณหญิงวังจันทร์	พินัยนิติศาสตร์
อธิิการบด็ีสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา

(ด็ำรงตำแหน่ง	12	พฤศจิกายน	2555	–	11	กรกฎาคม	2564)



สารอธิิการบดีี สารอธิิการบดีี 
สถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนาสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

	 สถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา	 เป็นสถาบันการศึกษาที�มีเจตนารมณ์ส่บสาน 
พระปณิธิานในสมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ	 เจ้าฟ้้ากัลยาณิวััฒนา	กรมหลวังนราธิิวัาส 
ราชนครินทร์	ในการผ่ลิตและส่งเสริมบัณฑิิตที�มีควัามรู้	ควัามเชี�ยวัชาญทางด็้านด็นตรี
คลาสสิกให้มีมาตรฐานระด็ับสากล	ส่งเสริมควัามรู้และควัามเข้าใจอันด็ีเกี�ยวักับด็นตรี
คลาสสิกสู่สาธิารณชนทั�วัไป	 รวัมไปถึงการเป็นศูนย์กลางในการเผ่ยแพร่ควัามรู ้
และประสบการณ์ด็้านด็นตรีคลาสสิกให้สังคมไทย	 เพ่�อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด็ของเช่�อไวัรัสโคโรนา	2019	สถาบันฯ	ได็้ปรับตัวั 
เข้าสู่การด็ำเนินงานทั�งในรูปแบบออนไลน์และผ่สมผ่สาน	 โด็ยคำนึงถึงนักศึกษา 
และผู้่เข้ารับบริการเป็นหลักพร้อมทั�งเป็นโอกาสในการปรับปรุงในด้็านอ่�น	ๆ	เพิ�มเติม
เพ่�อรองรับการขยายตัวัและของสถาบันฯ	และในอนาคต

	 สถาบันฯ	ขอขอบคุณทุกท่านที�เช่�อมั�นและให้การสนับสนุนเพ่�อให้สามารถด็ำเนิน
งานในพันธิกิจต่าง	ๆ	ให้บรรลุวััตถุประสงค์ด็้วัยด็ี	และสถาบันฯ	จะมุ่งมั�นพัฒนาอย่าง 
ต่อเน่�องพร้อมทั�งเป็นกำลงัสำคัญที�จะพฒันาและขบัเคล่�อนชุมชน	สงัคม	และประเทศชาติ 
ตามปรัชญาของสถาบันฯ	ค่อ	“ด็นตรีแห่งชีวัิต	ด็นตรีแห่งแผ่่นด็ิน”

ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง
อธิิการบด็ีสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา

			(ด็ำรงตำแหน่ง	12	กรกฎาคม	2564	-	ปัจจุบัน)



สารบัญ

สารอธิิการบดีีสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา
รองศาสตราจารย์	คุณหญงิวังจนัทร์	พินยันิตศิาสตร์	(ด็ำรงตำแหน่ง	12	พฤศจกิายน	2555	–	11	กรกฎาคม	2564)

สารอธิิการบดีีสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา
ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง	(ด็ำรงตำแหน่ง	12	กรกฎาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

ส่วันที่ี� 1 ข้้อมููลที่ั�วัไป

• ประวััติควัามเป็นมา	
• ปณิธิาน	ปรัชญา	วัิสัยทัศน์	พันธิกิจ	และคุณค่าองค์กร	
• ตราสัญลักษณ์	สี	และด็อกไม้ประจำสถาบัน	

ส่วันที่ี� 2 การบริหารและที่รัพยากรดีำาเนินงาน

• โครงสร้างการบริหารงาน	
• ทำเนียบผู่้บริหาร	

-	คณะกรรมการสภูาสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา	
-	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา	
-	คณะกรรมการบริหารสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา	

• บุคลากร	
• แผ่นยุทธิศาสตร์	
• งบประมาณ	
• อาคารสถานที�

ส่วันที่ี� 3 ผลงาน รางวััลข้องนักศึึกษาและบุคลากร

• ศิลปินร่วัมสมัยด็ีเด็่นรางวััล	“ศิลปาธิร”	สาขาด็นตรี	ประจำปี	พ.ศ.	2564
• รางวััลเด็็กและเยาวัชนด็ีเด็่น
• โครงการศิลปะการแสด็ง	ประจำปี	พ.ศ.	2564
• Thailand	Content	Lab:	University	Lab	2021
• World	Percussion	Movement	Academy	&	Festival	2021
• The	Asia	Pacific	Percussion	Online	Competition	2021
• International	Percussion	Youth	Competition	Belgium	2021
• ทุนการศึกษา	จาก	ASEA	–	Uninet	และ	OeAD-GmbH
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-		กจิกรรมประกวัด็เเต่งเพลงประจำสถาบนั	Princess	Galyani	Vadhana	Songwriter	Competition	(PGVSC)
-	กิจกรรม	Learning	in	Lockdown
-	การให้คำปรึกษาเร่�องสุขภูาพจิต
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• กิจกรรมส่งเสริมสุขภูาพของบุคลากร
• ประเพณีและวัันสำคัญต่าง	ๆ

ส่วันที่ี� 8 ควัามูร่วัมูมูือกับหน่วัยงานอื�น

• กิจกรรมด็นตรี
• ข้อตกลงควัามร่วัมม่อ

40
41
42
42
44
44
44
44
45
45
45
45
46

48
50
51
54

58
63

70
71
71
72

76
79



" สถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนาจััดีตั�งข้้�นโดียมูีเจัตนารมูณิ์ที่ี�จัะเที่ิดีพระเกียรติและสืบสาน

พระปณิิธิานข้องสมูเดี็จัพระเจั้าพี�นางเธิอ เจั้าฟ้้ากัลยาณิิวััฒนา กรมูหลวังนราธิิวัาสราชนครินที่ร ์

ในการที่ี�จัะพัฒนาบุคลากรที่ี�มูีควัามูสามูารถพิเศึษที่างดีนตรีคลาสสิกให้มูีมูาตรฐานในระดีับสากล 

รวัมูที่ั�งส่งเสริมูควัามูรู้ควัามูเข้้าใจัอันดีีเกี�ยวักับดีนตรีคลาสสิกสู่สาธิารณิชน โดียการเป็นตัวัหลักสําคัญ

ในการเผยแพร่ควัามูรู้และประสบการณิ์ดี้านดีนตรีคลาสสิกให้กับสังคมูไที่ย "



7รายงานประจัำาปีงบประมูาณิ พ.ศึ. 2564

ส่วันที่ี� 1
ข้้อมููลที่ั�วัไป
• ประวััติควัามเป็นมา	

• ปณิธิาน	ปรัชญา	วัิสัยทัศน์	พันธิกิจ	และคุณค่าองค์กร	

• ตราสัญลักษณ์	สี	และด็อกไม้ประจำาสถาบัน	



  ประวััติควัามูเป็นมูาข้องสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

ที่รงพระกรุณิาโปรดีเกล้าฯ พระราชที่านชื�อสถาบัน

	 สมเด็็จพระพ่�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	 ได็้ม่พระกัรุณิาธิคุณิประทานช่�อ
สถาบัันวั่า	“สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา”	เม่�อวัันท่�	31	ตุลาคม	2550	ทั�งน่�	สมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็็จ
พระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกัุมาร่	ทรงรับัเป็นองค์ท่�ปรึกัษากัิตติมศัักัด็ิ�ของคณิะกัรรมกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่
กััลยาณิิวััฒนา	โด็ยม่ท่�ปรึกัษา	4	ท่าน	ด็ังน่�

	 1.	พลเร่อเอกั	หม่อมหลวังอัศัน่	ปราโมช	(องคมนตร่)
	 2.	ท่านผู้้้หญิิงทัศันาวัลัย	ศัรสงคราม
	 3.	ศัาสตราจารย์เกั่ยรติคุณิ	คุณิหญิิงไขศัร่	ศัร่อรุณิ	(รัฐมนตร่วั่ากัารกัระทรวังวััฒนธรรม)
	 4.	รองศัาสตราจารย์	คุณิหญิิงวังจันทร์	พินัยนิติศัาสตร์

การดีำาเนินการจััดีตั�งสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

	 	ศัาสตราจารย์เกั่ยรติคุณิ	คุณิหญิิงไขศัร่	ศัร่อรุณิ	นายกัสภามหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	และนายธนาทร	 เจ่ยรกัุล	
คณิบัด็่คณิะด็ุริยางคศัาสตร์	 มหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	นำโครงกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาขึ�นท้ลเกัล้าฯ	 
ถวัายสมเด็็จพระเจ้าพ่�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	เม่�อวัันท่�	27	มิถุนายน	2549

	 ท่�ประชุมคณิะรัฐมนตรรั่ฐบัาลพลเอกั	สุรยทุธ	์จลุานนท์	ได็ม้อบัหมายให้กัระทวังวัฒันธรรมรับัผู้ดิ็ชอบักัารประสาน
งานกัระทรวังและองค์กัารต่าง	ๆ	 ท่�จะจัด็กิัจกัรรมเฉลิมพระเก่ัยรติสมเด็็จพระเจ้าพ่�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	 
กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	เน่�องในโอกัาสทรงพระเจริญิพระชนมายุ	84	พรรษา	เม่�อวัันท่�	6	พฤษภาคม	2550	
ซึ่ึ�งสรุปได็้วั่าม่หน่วัยงานและองค์กัารต่าง	ๆ	เสนอกัิจกัรรมเฉลิมพระเกั่ยรติกัว่ัา	30	โครงกัาร	 ส่วันใหญิ่เป็นโครงกัาร
ประเภทกัารให้บัรกิัารด็า้นสาธารณิสขุ	กัารจดั็นทิรรศักัารเฉลมิพระเกัย่รต	ิกัารจดั็แสด็งด็นตร	่กัารจัด็ประชมุทางวิัชากัาร	 
และกัารจัด็พิมพ์หนังส่อท่�ระลึกั	 โครงกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 เสนอโด็ยกัระทรวังวััฒนธรรมร่วัมกัับั
มหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	นับัเป็นโครงกัารเด็่ยวัท่�เป็นหน่วัยงานถาวัรด็ุจอนุสรณิ์สถานเพ่�อรำลึกัถึงพระองค์ท่านตลอด็ไป
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	 ท่�ประชุมคณิะรัฐมนตร่	 เม่�อวัันท่�	22	พฤษภาคม	2550	ได็้เห็นชอบัในหลักักัารโครงกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่ 
กััลยาณิิวััฒนาเป็นโครงกัารเฉลิมพระเกั่ยรติสมเด็็จพระเจ้าพ่�นางเธอ	 เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	กัรมหลวังนราธิวัาส 
ราชนครินทร์	ทรงเจริญิพระชนมายุ	84	พรรษา	เม่�อวัันท่�	6	พฤษภาคม	2550

	 ท่�ประชุมสภามหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	ครั�งท่�	4/2550	วัันท่�	11	กัรกัฎาคม	2550	เห็นชอบัโครงกัารจัด็ตั�งสถาบััน
ด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ให้เป็นหน่วัยงานในกัำกัับัของมหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	

	 ท่�ประชุมคณิะรัฐมนตร่	ครั�งท่�	42/2550	เม่�อวัันท่�	25	ธันวัาคม	2550	เห็นชอบัในหลักักัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่
กััลยาณิิวััฒนา	สำหรับังบัประมาณิให้ทำควัามตกัลงในรายละเอ่ยด็กัับัสำนักังบัประมาณิ	และในส่วันของสถานท่�ให้
กัระทรวังวััฒนธรรมหาร่อกัับักัระทรวังอุตสาหกัรรมต่อไป	

	 สภาผู้้้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบัพระราชบััญิญิัติสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	เม่�อวัันท่�	15	ม่นาคม	2555

	 นางสาวัยิ�งลักัษณิ์	ชินวััตร	นายกัรัฐมนตร่	ได็้นำพระราชบััญิญิัติสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	2555	ขึ�นท้ลเกัล้าฯ	
ถวัายพระบัาทสมเด็็จพระบัรมชนกัาธิเบัศัร	มหาภ้มิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช	บัรมนาถบัพิตร	เม่�อวัันท่�	9	เมษายน	2555	
พระบัาทสมเด็็จพระบัรมชนกัาธิเบัศัร	มหาภ้มิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช	บัรมนาถบัพิตร	ทรงพระกัรุณิาโปรด็เกัล้าฯ	ลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญัิญัิตสิถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	พุทธศักััราช	2555	วันัท่�	25	พฤษภาคม	2555	อันมผู่้ลบังัคับั
ใช้ตั�งแต่วัันท่�	26	พฤษภาคม	2555	เป็นต้นมา

การจััดีหาที่ี�ตั�งสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

	 ศัาสตราจารย์เกั่ยรติคุณิ	คุณิหญิิงไขศัร่	ศัร่อรุณิ	รัฐมนตร่วั่ากัารกัระทรวังวััฒนธรรม	หาร่อผู้้้บัริหารกัระทรวัง
วัฒันธรรมเร่�องกัารหาพ่�นท่�จดั็ตั�งสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	ด็ร.สามารถ	จนัทรสร้ย	์ผู้้อ้ำนวัยกัารสถาบันัศัลิปวัฒันธรรม
ร่วัมสมัย	กัระทรวังวัฒันธรรม	ได้็เสนอให้ขอใช้อาคารเก่ัาของโรงงานสุราบัางย่�ขนัและพ่�นท่�ว่ัางด้็านหลงัพระบัรมราชานุสาวัรย์่
พระบัาทสมเด็็จพระเจ้าอย้่หัวัอานันทมหิด็ล	 ท่�เชิงสะพานพระราม	๘	ซึ่ึ�งอย้่ในควัามด็้แลของกัระทรวังอุตสาหกัรรม	 
ต่อมาในวัันท่�	6	สิงหาคม	2550	ศัาสตราจารย์เกั่ยรติคุณิ	คุณิหญิิงไขศัร่	ศัร่อรุณิ	รัฐมนตร่วั่ากัารกัระทรวังวััฒนธรรม	
พร้อมด้็วัย	นายเขมชาติ	เทพไชย	รองอธิกัารบัด็ก่ัรมศิัลปากัร	นายปรารพ	เหล่าวันิช	รองผู้้อ้ำนวัยกัารสำนักัศิัลปวัฒันธรรม
ร่วัมสมยั	ด็ร.สามารถ	จนัทรสร้ย์	ผู้้อ้ำนวัยกัารสถาบันัศัลิปวัฒันธรรมร่วัมสมยั	และนายธาราพงศ์ั	ศัร่สชุาต	ิผู้้อ้ำนวัยกัาร 
สำนักัโบัราณิคด็่	ได็้ไปด็้พ่�นท่�	และทุกัท่านเห็นชอบัให้ขอใช้พ่�นท่�ด็ังกัล่าวัต่อกัระทรวังอุตสาหกัรรม
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	 วัันท่�	22	สิงหาคม	2550	คณิะทำงานชุด็เด็ิมได็้เด็ินทางไปด็้สถานท่�เป็นครั�งท่�	2	โด็ยม่ผู้้้แทนจากัมหาวัิทยาลัย
ศัลิปากัร	ประกัอบัด็ว้ัย	นายธนาทร	เจย่รกัลุ	คณิบัด็ค่ณิะด็รุยิางคศัาสตร์	นายจามร	ศุัภผู้ล	อาจารยค์ณิะด็รุยิางคศัาสตร์	
นางสาวันิ�มนวัล	อตุระ	เลขานกุัารคณิะด็รุยิางคศัาสตร	์และนางสาวัสวุัรรณิา	จันทศัริโิชต	ิสถาปนกิั	มหาวัทิยาลยัศัลิปากัร	
รว่ัมเดิ็นทางไปด็ด้็ว้ัย	ผู้้แ้ทนทั�งฝ่า่ยกัระทรวังวัฒันธรรมและมหาวัทิยาลัยศัลิปากัร	เหน็พอ้งตอ้งกันัใหก้ัระทรวังวัฒันธรรม
ทำหนังส่อขอใช้อาคารโรงล้างขวัด็	และอาคารหอประชุมเพ่�อปรับัปรุงเป็นอาคารเร่ยนและอาคารสำนักังานของสถาบััน
ด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	กัระทรวังวัฒันธรรมจึงได็ด้็ำเนนิกัารไปตามนั�น	โด็ยได็เ้สนอเร่�องผู่้านนายปยิบัตุร	ชลวิัจารณิ	์รฐัมนตร่
ช่วัยวั่ากัารกัระทรวังอุตสาหกัรรม	ซึ่ึ�งได็้นำเร่�องเสนอให้นายโฆสิต	ป้�นเป่�ยมรัฎฐ์	รัฐมนตร่วั่ากัารกัระทรวังอุตสาหกัรรม	
พิจารณิาให้ควัามเห็นชอบั

	 สมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกัุมาร่	 เสด็็จพระราชด็ำเนินไป 
ทอด็พระเนตรสถานท่�จะกั่อตั�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ณิ	โรงงานสุราบัางย่�ขัน	เม่�อวัันท่�	17	พฤศัจิกัายน	2550

	 กัระทรวังอุตสาหกัรรมเห็นชอบัในหลักักัารโครงกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	โด็ยให้กัำหนด็รายละเอ่ยด็
กัารใช้พ่�นท่�ร่วัมกัันต่อไป	เม่�อวัันท่�	28	ธันวัาคม	2550

	 สมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกัุมาร่	ม่พระราชกัระแสให้ขอใช้
อาคารราชพัสด็ุ	 จำนวัน	2	หลัง	 ในบัริเวัณิโรงงานบัางย่�ขัน	 เพ่�อใช้เป็นสถานท่�ตั�ง	 “สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา”	 
โด็ยรับัสั�งวั่าอาคารทั�ง	2	หลัง	ม่พ่�นท่�เพ่ยงพอ	เม่�อวัันท่�	11	มิถุนายน	2551

	 กัระทรวังวััฒนธรรมม่หนังส่อถึงกัระทรวังอุตสาหกัรรมแจ้งพระราชกัระแสของสมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 
กัรมสมเด็จ็พระเทพรตันราชสดุ็าฯ	สยามบัรมราชกัมุาร	่เร่�องกัารขอใชพ้่�นท่�ของกัระทรวังอตุสาหกัรรมในกัารจดั็ตั�งสถาบันั
ด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	และขอทราบัควัามค่บัหน้าในกัารพิจารณิาเร่�องด็ังกัล่าวัเพ่�อจะได็้นำควัามกัราบับัังคมท้ลทราบั 
ฝ่่าละอองพระบัาทตามหนังส่อกัระทรวังวััฒนธรรมท่�	วัธ	0203(3)/1365	เม่�อวัันท่�	20	มิถุนายน	2551

	 กัรมธนารกััษ์	กัระทรวังกัารคลงั	ตอบัอนญุิาตให้มหาวิัทยาลัยศิัลปากัรใช้อาคารราชพสัดุ็ของกัรมส่งเสริมอุตสาหกัรรม	
กัระทรวังอตุสาหกัรรม	เพ่�อปรบััปรุงเป็นสถานท่�ตั�งสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	เม่�อวันัท่�	10	กัรกัฎาคม	2552

	 กัรมส่งเสรมิอตุสาหกัรรม	กัระทรวังอุตสาหกัรรม	อนญุิาตให้สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาใช้พ่�นท่�ว่ัาง	1,730	ตารางเมตร	
บัรเิวัณิโรงงานสรุาบัางย่�ขัน	(เด็มิ)	เป็นท่�สร้างอาคารเรย่นสถาบันัด็นตรกั่ัลยาณิวิัฒันา	เม่�อวันัท่�	11	กันัยายน	2552

การเตรียมูการดี้านการจััดีที่ำาหลักสูตรและการบริหารจััดีการ

	 พลเรอ่เอกั	หม่อมหลวังอศััน	่ปราโมช	(องคมนตร)่	ให้คำแนะนำเกั่�ยวักับััแนวัทางกัารจดั็ตั�ง	สถาบันัด็นตรกั่ัลยาณิวิัฒันา	
เม่�อวัันท่�	29	พฤศัจิกัายน	2550

	 Prof.	Jacques	Moreau,	Directeur,	Conservatoire	de	Cefedem	RhÔne–Alpes,	Lyon	(ผู้้้เช่�ยวัชาญิด็้านด็นตร่
จากัสาธารณิรัฐฝ่รั�งเศัส)	ให้คำแนะนำแนวัทางกัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ระหวั่างวัันท่�	19–23	พฤศัจิกัายน	
2550	และได็้เด็ินทางมาอ่กัครั�งระหวั่างวัันท่�	4–11	กัันยายน	2553

	 คณิาจารย์คณิะด็ุริยางคศัาสตร์	 มหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	และคณิะวิัจัยองค์ประกัอบักัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่ 
กััลยาณิิวััฒนาศัึกัษาด็้งานด็้านกัารจัด็กัารหลักัส้ตรด็นตร่	และอาคารสถานท่�	ณิ	สถาบัันด็นตร่โตโฮ	และสถาบัันด็นตร่
เวันโชกัุ	ประเทศัญิ่�ปุ่น	ระหวั่างวัันท่�	9–15	พฤศัจิกัายน	2550
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	 คณิาจารย์คณิะด็ุริยางคศัาสตร์	 มหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	และคณิะวิัจัยองค์ประกัอบักัารจัด็ตั�งสถาบัันด็นตร่ 
กััลยาณิิวััฒนาศัึกัษาด็้งานด็้านกัารจัด็กัารหลักัส้ตรด็นตร่	และอาคารสถานท่�	ณิ	Korea	National	University	of	Arts	
สาธารณิรัฐเกัาหล่	ระหวั่างวัันท่�	9–12	ม่นาคม	2551

	 คณิะวัจิยัองค์ประกัอบักัารจดั็ตั�งสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนาส่งรายงานวัจิยัฯ	ฉบับััสมบัร้ณ์ิ	เม่�อเด็อ่นมิถนุายน	2551

	 สภามหาวิัทยาลัยศิัลปากัรม่คำสั�งแต่งตั�งคณิะกัรรมกัารอำนวัยกัารสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 เม่�อวัันท่�	 18	
ธันวัาคม	2551

	 อธกิัารบัด็ม่หาวัทิยาลยัศัลิปากัร	มค่ำสั�งแตง่ตั�งคณิะอนกุัรรมกัารจดั็ทำรา่งหลักัสต้รของสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	
เม่�อวัันท่�	27	สิงหาคม	2552

	 สภามหาวิัทยาลัยในวัาระกัารประชุมครั�งท่�	 1/2553	 เม่�อวัันท่�	 13	มกัราคม	2553	ม่มติอนุมัติให้แต่งตั�ง	 
รองศัาสตราจารย์	คุณิหญิิงวังจันทร์	พินัยนิติศัาสตร์	ให้ด็ำรงตำแหน่งผู้้้อำนวัยกัารสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	

	 รองศัาสตราจารย์	 คุณิหญิิงวังจันทร์	 พินัยนิติศัาสตร์	ได็้รับักัารแต่งตั�งให้ด็ำรงตำแหน่งอธิกัารบัด็่สถาบัันด็นตร่
กััลยาณิิวััฒนา	ตั�งแต่วัันท่�	12	พฤศัจิกัายน	2555

	 สภามหาวิัทยาลัยศิัลปากัรอนุมัติหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรบััณิฑิิต	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ในกัารประชุม 
ครั�งท่�	2/2553	เม่�อวัันท่�	10	กัุมภาพันธ์	2553

	 สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาได้็รบัังบัประมาณิแผู่้นด็นิหมวัด็เงินอดุ็หนุนในป่งบัประมาณิ	2552	จำนวัน	20	ล้านบัาท	 
ในป่งบัประมาณิ	2553	จำนวัน	10	ล้านบัาท	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ได็้มอบัให้	บัริษัท	วังศั์สวั่าง	อินคอร์ปอเรชั�น	
จำกััด็	ปรับัปรุงอาคารเกั่า	2	ชั�น	พ่�นท่�ใช้สอย	1,650	ตารางเมตร	ท่�กัรมธนารักัษ์และกัรมส่งเสริมอุตสาหกัรรมอนุญิาต
ให้ใช้	ในวังเงินงบัประมาณิ	33.65	ล้านบัาท	เพ่�อใช้เป็นอาคารสำนักังานของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	

	 สมเด็จ็พระกันษิฐาธริาชเจา้	กัรมสมเด็จ็พระเทพรตันราชสดุ็าฯ	สยามบัรมราชกัมุาร	่เสด็จ็พระราชด็ำเนนิเปน็องค์
ประธานในพิธ่เปิด็อาคารอำนวัยกัารสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 ในวัันศุักัร์ท่�	9	 กัันยายน	2554	พร้อมกัับัอาคาร 
ของม้ลนิธิชัยพัฒนา	และอาคารของสำนักังานคณิะกัรรมกัารพิเศัษประสานงานโครงกัารในพระราชด็ำริ	 (กัปร.)	 
และทรงเจิมศัิลาฤกัษ์อาคารเร่ยนของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	อาคารอำนวัยกัารฯ	ม่พ่�นท่�ใช้สอย	1,650	ตารางเมตร	
ชั�นล่างเป็นห้องประชุม	ชั�นท่�	2	เป็นสำนักังานสถาบัันฯ
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	 ในกัารเสด็็จพระราชด็ำเนินทรงเปิด็อาคารอำนวัยกัารสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 เม่�อวัันท่�	9	กัันยายน	2554	
สมเด็จ็พระกันษิฐาธริาชเจ้า	กัรมสมเด็จ็พระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกุัมาร	่ได้็รบััสั�งกับัั	ด็ร.โสมสุด็า	ลย่ะวัณิชิ	
อธบิัด็ก่ัรมศัลิปากัรซึึ่�งไปร่วัมรบััเสด็จ็ฯ	ในงานด็งักัล่าวั	ให้กัรมศัลิปากัรบัร้ณิะอาคารอนุรกััษ์ท่�ตั�งอย้ข้่างอาคารอำนวัยกัาร	
แล้วัมอบัให้สถาบัันด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาเพ่�อใช้ประโยชน์	กัรมศิัลปากัรได้็สนองพระราชด็ำริโด็ยได้็ตั�งงบัประมาณิ	36	ล้าน
บัาท	ต่อเน่�องในป่	2555	และป่	2556	เพ่�อบัร้ณิะและจัด็สร้างพระอนุสาวัรย์่สมเด็จ็พระเจ้าพ่�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลัยาณิวัิัฒนา	
กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	เบั่�องหน้าอาคาร	โด็ยแล้วัเสรจ็ในป่	2557	อาคารอำนวัยกัารสถาบันัด็นตร่กัลัยาณิวิัฒันา
ได้็รับัผู้ลกัระทบัจากัสถานกัารณิ์อุทกัภัยในเด็่อนตุลาคม	2554	สำนักังบัประมาณิได็้จัด็สรรงบักัลางเพ่�อช่วัยเหล่อฟ้้�นฟ้้
เยย่วัยาผู้้ป้ระสบัอทุกัภยัเป็นจำนวันเงนิ	2,357,000	บัาท	กัารซ่ึ่อมแซึ่มแล้วัเสร็จเม่�อวันัท่�	22	เมษายน	2555

	 ในส่วันของพ่�นท่�วั่าง	1	ไร่	30	ตารางวัา	ท่�กัรมส่งเสริมอุตสาหกัรรมอนุญิาตให้ใช้	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา 
ตั�งงบัประมาณิแผู้่นด็ินในป่ท่�	2554	เพ่�อสร้างอาคารเร่ยน	4	ชั�น	เน่�อท่�ใช้สอยประมาณิ	4,180	ตารางเมตร	งบัประมาณิ
กั่อสร้างเป็นจำนวันเงิน	127,599,000	บัาท	โด็ยบัริษัทสถาปนิกั	A49	จำกััด็	ภายใต้คำแนะนำของศัาสตราจารย์นิธิ	 
สถาปิตานนท์	 เริ�มกั่อสร้างในป่	2554	 โด็ยบัริษัทเอสอินเตอร์	แอนด็์	แอสโซึ่ซึ่ิเอทส์	 จำกััด็	 เป็นผู้้้รับัจ้างกั่อสร้าง	 
และกัรมกัารทหารช่าง	กัองทัพบักัได็้ด็ำเนินกัารจนแล้วัเสร็จในป่	2559

	 พระคร้ศิัริธรรมานุรักัษ์	 เจ้าอาวัาสวััด็พระยาศิัริไอยสวัรรค์ประกัอบัพิธ่วัางศิัลาฤกัษ์อาคารเร่ยนสถาบัันด็นตร่ 
กััลยาณิิวััฒนา	 โด็ยประด็ิษฐานแผู้่นศัิลาฤกัษ์ท่�สมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	 
สยามบัรมราชกัุมาร่ได็้ทรงเจิมพระราชทานแล้วั	เม่�อวัันท่�	7	ตุลาคม	2554

	 ผู้้้บัริหารและบุัคลากัรของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 ได็้ย้ายท่�ทำงานชั�วัคราวัจากัตึกัสำนักังานอธิกัารบัด็่	
มหาวิัทยาลัยศัิลปากัร	 ตลิ�งชัน	 มาปฏิิบััติงานท่�อาคารอำนวัยกัาร	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	 เลขท่�	 2010	 
ถนนอรุณิอัมรินทร์	36	แขวังบัางย่�ขัน	เขตบัางพลัด็	กัรุงเทพมหานคร	10700	เม่�อวัันท่�	26	กัรกัฎาคม	2555

	 สำนักัวิัชาดุ็ริยางคศัาสตร์	 ได็้เปิด็ทำกัารเร่ยนกัารสอนหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรบััณิฑิิต	(Bachelor	of	Music	
Program)	เป็นป่แรกั	ในป่กัารศัึกัษา	2557	โด็ยม่นักัศัึกัษารุ่นแรกัจำนวัน	14	คน

	 ในป่	2559	รองศัาสตราจารย์	คุณิหญิิงวังจันทร์	พินัยนิติศัาสตร์	อธิกัารบัด็่สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ผู้ลักัด็ัน
ให้ม่กัารขยายพ่�นท่�กัารศัึกัษาด็้านด็นตร่ท่�ม่ควัามทันสมัย	 โด็ยได็้ขอควัามอนุเคราะห์จากักัรมธนารักัษ์	 เพ่�อขอใช้ท่�ด็ิน 
ราชพัสด็ุ	 บัริเวัณิ	 ตำบัลคลองห้า	 อำเภอคลองหลวัง	 จังหวััด็ปทุมธาน่	 ในกัารจัด็ตั�งเป็นศั้นย์ วิัทยค่ตศัิลป์	 
โด็ยในป่งบัประมาณิ	2562	ได็้เริ�มด็ำเนินกัารปรับัปรุงพ่�นท่�ใช้สอยด็ังกัล่าวัแล้วั	
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	 กัรมธนารักัษ์	ม่หนังส่อท่�	กัค.	0314/9508	ลงวัันท่�	22	มิถุนายน	2560	อนุญิาตให้สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	
ใช้พ่�นท่�สิ�งกั่อสร้างทั�ง	4	อาคาร	ซึ่ึ�งประกัอบัด็้วัย	อาคารอำนวัยกัาร	อาคารค่ตราชนครินทร์	 (อาคารอนุรักัษ์เด็ิม)	 
อาคารกััลยาณิินค่ตกัาร	(อาคารเร่ยน)	อาคารอาคารเกั็บัเคร่�องด็นตร่	และศั้นย์กัารเร่ยนร้้และสันทนากัาร	รวัมถึงพ่�นท่�
โด็ยรอบั	เม่�อวัันท่�	22	มิถุนายน	2560

	 ในป่	2561	สถาบัันด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	ได้็รบัังบัประมาณิสนับัสนุนจากัสำนักังบัประมาณิและเงินรายได้็สถาบันั
ด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	จำนวัน	25,250,000	บัาท	ให้ต่อเติมอาคารเร่ยนเพิ�มเติมเพ่�อใช้ประโยชน์เป็นศั้นย์ด็นตร่ไทย 
และเอเชย่	(Thai–Asian	Music	Center)	สำหรบััพัฒนาด็นตรใ่นภมิ้ภาคเอเชย่ให้มค่วัามก้ัาวัหน้าและกัารศึักัษาค้นคว้ัาวัจิยั
ด้็านด็นตร	่โด็ยได้็ต่อเตมิแล้วัเสรจ็เม่�อปลายป่	2561	ซึ่ึ�งได้็รบััควัามอนเุคราะห์ก่ัอสร้างจากักัรมกัารทหารช่าง	กัองทัพบักั

	 ป่กัารศัึกัษา	2562	สำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์	 ได็้เปิด็ทำกัารเร่ยนกัารสอนหลักัส้ตรด็ุริยางคศัาสตรมหาบััณิฑิิต	
(Master	of	Music	Program)	เป็นป่แรกั

อาคารศึูนย์วัิที่ยคีตศึิลป์คลองหลวัง

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ได็้ริเริ�มโครงกัารจัด็ตั�งศั้นย์กัารเร่ยนร้้	ณิ	ตำบัลคลองห้า	อำเภอคลองหลวัง	จังหวััด็
ปทุมธาน่	 เพ่�อรองรับักัารเติบัโตของกัารจัด็กัารศัึกัษา	กัารวัิจัย	กัารบัริกัาร	วัิชากัาร	และกัารทำนุบัำรุงศัิลปวััฒนธรรม
ของสถาบัันด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	โด็ยมจ่ดุ็มุง่หมายเป็นศัน้ย์วิัจยัด้็านด็นตรเ่พ่�อกัารบัร้ณิกัารระหว่ัางด็นตรแ่ละศัาสตร์อ่�น	ๆ	 
อ่กัทั�งเป็นพ่�นท่�สำหรับัจัด็ฝ่ึกัอบัรม	และใช้สอยประโยชน์ในด็้านต่าง	ๆ	

ประวััติควัามูเป็นมูาสํานักวัิชาดีุริยางคศึาสตร์

	 สำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์	(School	of	Music)	เป็นสำนักัวัิชาแรกัของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	โด็ยในป่	2557	
ได็้เปิด็ทำกัารเร่ยนกัารสอนในหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรบััณิฑิิต	 ช่�อย่อปริญิญิา	ด็ศั.บั.	ภาษาอังกัฤษ	ค่อ	Bachelor	of	
Music,	B.M.	หลักัส้ตรด็ังกัล่าวัได็้รับักัารพัฒนาเพ่�อให้สอด็คล้องกัับับัริบัทในสังคมด็นตร่ป้จจุบััน	ซึ่ึ�งมุ่งหมายท่�จะสร้าง
ศักััยภาพทางด็า้นด็นตรใ่หก้ับัันกััศักึัษาท่�มค่วัามเขม้ขน้ทั�งทางด็า้นทฤษฎแ่ละปฏิบิัตั	ิรวัมถงึวัสิยัทศัันใ์นกัารพฒันาอาช่พ
ด็้านด็นตร่	นอกัจากัน่�แล้วั	หลักัส้ตรยังสร้างควัามตระหนักัร้้ให้แกั่นักัศัึกัษาในควัามเป็นพลเม่องโลกั	ผู้่านรายวัิชาต่าง	ๆ 	
ทางด็้านด็นตร่ท่�ม่กัารบั้รณิากัาร	

	 ป่กัารศัึกัษา	2562	สำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์	 ได็้เปิด็ทำกัารเร่ยนกัารสอนเพิ�มเติมอ่กัหนึ�งหลักัส้ตรระด็ับั 
มหาบััณิฑิิตศึักัษา	ได็้แก่ั	หลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรมหาบััณิฑิิต	ช่�อย่อปริญิญิา	ด็ศั.ม.	ภาษาอังกัฤษ	ค่อ	Master	of	
Music,	M.M.	โด็ยหลกััสต้รสง่เสรมิใหศ้ัลิปนินกััด็นตรรุ่น่ใหมท่ำงานคน้พบัตวััเองและสรา้งกัารรบััร้ข้องผู้้ช้มอยา่งมค่วัาม
ร่วัมสมัยในลักัษณิะวัิจัยเชิงสร้างสรรค์	ในร้ปแบับัท่�หลากัหลาย	อาทิ	กัารแสด็งด็นตร่	กัลวัิธ่กัารสอน	กัารประพันธ์เพลง	
และเทคโนโลย่	กัารจัด็กัารเร่ยนกัารสอนยังเปิด็กัว้ัางแก่ัผู้้้เร่ยนท่�ม่พ่�นฐานในร้ปแบับัด็นตร่ท่�ม่ควัามแตกัต่างกััน	 เช่น	
ด็นตร่คลาสสิกั	ด็นตร่พ่�นบั้าน	ด็นตร่แจ๊ส	ด็นตร่อิเล็กัทรอนิกัส์	รวัมไปถึงด็นตร่เชิงทด็ลอง

	 หลักัสต้รของสำนกััวัชิาด็รุยิางคศัาสตร	์สอด็คลอ้งกับััวิัสยัทัศัน์ของสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	ในกัารเปน็สถาบันั
ด็นตร่ชั�นนำในระด็ับันานาชาติ	กัารจัด็กัารเร่ยนกัารสอนจึงได็้พัฒนามาอย่างต่อเน่�องเพ่�อให้ทันสมัย	โด็ยคำแนะนำจากั
ผู้้้เช่�ยวัชาญิชาวัต่างประเทศั	Professor	Jacques	Moreau	จากัสาธารณิรัฐฝ่รั�งเศัส

	 คณิบัด็่คนแรกัของสำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์	ค่อ	อาจารย์	ด็ร.อโณิทัย	นิติพน	และในป่กัารศัึกัษา	2562	อาจารย์	
ด็ร.คมสัน	ด็ิลกัคุณิานันท์	ได็้รับักัารสรรหาเป็นคณิบัด็่คนป้จจุบััน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  | รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13



  ปณิิธิาน ปรัชญา วัิสัยที่ัศึน์ พันธิกิจั และคุณิค่าองค์กร

ปณิิธิาน
	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาจัด็ตั�งขึ�นโด็ยม่
เจตนารมณ์ิท่�จะเทิด็พระเกั่ยรติและส่บัสาน 
พระปณิิ ธ านของสม เด็็ จพระ เ จ้ าพ่� น า ง เ ธอ	 
เจ้ าฟ้้ ากัั ลยาณิิวััฒนา	 กัรมหลวังนรา ธิวัาส 
ราชนครินทร์ ในกัารท่� จะพัฒนาบุัคลากัรท่�ม่ 
ควัามสามารถพิเศัษทางด็นตร่คลาสสิกัให้ม่
มาตรฐานในระด็ับัสากัลรวัมทั�งส่งเสริมควัามร้้ 
ควั าม เ ข้ า ใ จ อั น ด็่ เ กั่� ย วั กัั บั ด็นตร่ ค ล าสสิ กั 
ส่้สาธารณิชนโด็ยกัารเป็นตัวัหลักัสําคัญิในกัาร 
เผู้ยแพร่ควัามร้้และประสบักัารณิ์ด็้านด็นตร่ 
คลาสสิกัให้กัับัสังคมไทย

ปรัชญา
	 ด็นตร่แห่งช่วัิต	ด็นตร่แห่งแผู้่นด็ิน
	 Music	of	Life,	Music	of	Land	
	 Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre

วัิสัยที่ัศึน์
	 เป็นสถาบันัด็นตรช่ั�นนาํระด็บัันานาชาติ
	 To	be	a	Leading	International
	 Conservatory	of	Music
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พันธิกิจั
1.	 เป็นสถาบัันด็นตร่ท่�สร้างและพัฒนาบุัคลากัรทางด้็านด็นตร่คลาสสิกัท่�ม่ศัักัยภาพส้ง	ม่ควัามคิด็สร้างสรรค์	 
	 และม่ควัามสามารถในกัารประยุกัต์ใช้องค์ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่ให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกัับับัริบัทของสังคม

2.	 เป็นศั้นย์กัลางในกัารเผู้ยแพร่องค์ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่และศัาสตร์อ่�น	ๆ	ท่�เกั่�ยวัข้องให้กัับัสังคม

3.	 เป็นศั้นย์รวัมในกัารศัึกัษาค้นควั้าวัิจัย	 บ้ัรณิากัารและแลกัเปล่�ยนเร่ยนร้้ทางด็้านด็นตร่ระหวั่างบัุคคลชุมชน 
	 และสถาบัันกัารศัึกัษาต่าง	ๆ	ทั�งในประเทศัและต่างประเทศั

คุณิค่าองค์กร
PassionatePassionate (รักในด็นตรี)
	 รักัในกัารสร้างสรรค์และแสวังหาควัามร้้ทางด็้านด็นตร่รอบัด็้าน

GraceGrace (สง่างาม)
	 ม่ควัามสง่างามและม่ศัักัด็ิ�ศัร่ในตน

VisionaryVisionary (มีวัิสัยทัศน์และควัามคิด็ริเริ�มสร้างสรรค์)
	 ม่มุมมองทางด็้านด็นตร่ลึกัซึ่ึ�ง	กัวั้างไกัล

IntegratedIntegrated (ประสานควัามแตกต่าง)
	 สามารถประยุกัต์ใช้ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่ได็้อย่างเหมาะสมกัับัควัามเปล่�ยนแปลง 
	 ของสังคมและยุคสมัย	สามารถเข้าถึงผู้้้คนได็้ทุกัระด็ับัชั�น

ModestyModesty (อ่อนน้อมถ่อมตน)
	 มค่ณุิธรรมจรยิธรรมและสามารถท่�จะประยกุัต์ใช้ควัามร้ท้างด้็านด็นตรเ่พ่�อผู้้อ้่�นได้็

P
G
V
I
M
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  ตราสัญลักษณิ์และสีประจัำาสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

ควัามูเป็นมูาข้องตราสัญลักษณิ์ 

	 เม่�อวัันท่�	27	ธันวัาคม	2552	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	
ได็้ท้ลเกัล้าถวัายแบับัตราสัญิลักัษณิ์สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา 
เพ่�อใหส้มเด็จ็พระกันษิฐาธริาชเจ้า	กัรมสมเด็จ็พระเทพรตันราชสดุ็าฯ	
สยามบัรมราชกัุมาร่ทรงเล่อกั	 ตราสัญิลักัษณิ์ออกัแบับัโด็ย	 
ผู้้ช้ว่ัยศัาสตราจารย	์อาวิัน	อนิทรงัษ	่คณิะมณัิฑิณิศิัลป์	มหาวัทิยาลัย
ศัิลปากัร	 ควัามหมายโด็ยรวัมของตราสัญิลักัษณ์ิค่อส่�อถึง 
สถาบัันด็นตร่อันเกัิด็จากัพระด็ําริของสมเด็็จพระเจ้าพ่�นางเธอ	 
เจ้าฟ้้ากัลัยาณิวัิัฒนา	กัรมหลวังนราธวิัาสราชนครนิทร์	เพ่�อกัารพฒันา
ศัักัยภาพและทักัษะด็้านด็นตร่คลาสสิกัในประเทศัไทย	

ลักษณิะข้องตราสัญลักษณิ์ 

	 ตราสัญิลักัษณ์ิสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาประกัอบัด้็วัย	ตัวัอักัษรย่อ	“สกัวั”	ประกัอบักับััสัญิลักัษณ์ิทางด็นตร	่คอ่	
กัุญิแจซึ่อล	กัุญิแจประจําหลักั	G	ส่ขาวั	อย้่ภายในร้ปทรงลายใบัเทศั	อันเป็นหนึ�งในแม่ลายกัระหนกัของศัิลปะไทยส่ฟ้้า	
ท่�หมายถึง	ส่ประจําพระองค์	สมเด็็จพระเจ้าพ่�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	ด็้านล่าง
เปน็ตวััอกััษรช่�อภาษาไทย	สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	และภาษาอังกัฤษ	PRINCESS	GALYANI	VADHANA	INSTITUTE	
OF	MUSIC	ส่ทอง	หมายถึง	ควัามร้้สึกัส้งค่า	สร้างสรรค์	ควัามเจริญิรุ่งเร่อง	คลาสสิกั	
 

สีประจัำาสถาบันฯ 

	 ส่ประจำสถาบัันฯ	ค่อส่ฟ้้าเทอควัอยซึ่์	(Turquoise	Blue)

ดีอกไมู้ประจัำาสถาบันฯ 

	 สถาบัันด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันากัำหนด็ให	้“ด็อกัแกัว้ั”	
เป็นด็อกัไม้ประจำสถาบัันฯ	เพราะคนไทยโบัราณิเช่�อว่ัา	
บัา้นใด็ปลก้ัต้นแก้ัวัไว้ัจะทำให้คนในบ้ัานมค่วัามด็	่มคุ่ณิค่า	
ม่จิตใจบัริสุทธิ�	 ม่ควัามเบิักับัานเพราะคำว่ัา	 แกั้วั	 
หมายถึง	สิ�งท่�ด็่ม่ค่าส้ง	ควัามใสสะอาด็	ควัามสด็ใส	 
เป็นท่� นับัถ่อ บ้ัชาของบัุคคลทั� วั ไป	 ซึ่ึ� ง โบัราณิได็้ 
เปรย่บัเทย่บัของท่�มค่่าสง้น่�เสมอ่นด็ั�งด็วังแก้ัวั	นอกัจากัน่�
ด็อกัแกั้วัยังม่ส่ขาวัสะอาด็	สด็ใส	ม่กัลิ�นหอมนวัลไปไกัล	
และยังสามารถนำไปใช้ในพิธ่กัรรมทางศัาสนาได็้อ่กัด็้วัย
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ส่วันที่ี� 2
การบริหาร
และที่รัพยากรดีำาเนินงาน
• โครงสร้างการบริหารงาน

• ทำาเนียบผู่้บริหาร
	 -	คณะกรรมการสภูาสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา
	 -	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา
	 -	คณะกรรมการบริหารสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา

• บุคลากร

• แผ่นยุทธิศาสตร์

• งบประมาณ

• อาคารสถานที�	
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  โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบริหารงานสถาบันด็นตรีกัลยาณิวััฒนา

นายกสภูาสถาบัน

อธิิการบด็ี

รองอธิิการบด็ีคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน

สำานักงานสถาบัน สำานักวัิชา
ด็ุริยางคศาสตร์

คณบด็ี
ผู่้อำานวัยการ

สำานักงานสถาบัน

คณะกรรมการ
สภูาสถาบัน

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบัน
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คณิะกรรมูการสภาสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

คุณหญิงวัรรณา	สิริวััฒนภูักด็ี

ศาสตราจารย์คลินิก	เกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร

อาจารย์	ด็ร.ชาคร	วัิภููษณวันิช

ด็ร.วัราภูรณ์	สีหนาท นายวัีระ	โรจน์พจนรัตน์

ศาสตราจารย์	ด็ร.ณรงฤทธิิ�	ธิรรมบุตร นายพงษ์อาจ	ตรีกิจวััฒนากูล

รองศาสตราจารยน์ราพร 
	จันทร์โอชา

รองศาสตราจารย์	คุณหญิงวังจันทร์ 
	พินัยนิติศาสตร์

ที่ี�ปร้กษาสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบัน

อุปนายกสภาสถาบัน 

กรรมูการสภาสถาบันผูท้ี่รงคุณิวัฒุิ

  ที่ำาเนียบผู้บริหาร
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ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง
อธิกัารบัด็่

อาจารย์ด็ำริห์	บรรณวัิทยกิจ
ผู้้ร้กััษากัารแทนรองอธกิัารบัด็ฝ่่า่ยบัรหิาร

อาจารย์	ด็ร.จิรเด็ช	เสตะพันธิุ
ผู้้้รักัษากัารแทนรองอธิกัารบัด็่ฝ่่ายกัารศัึกัษา	

นายณัฐวัุฒิ	เลี�ยมสุวัรรณ	
ผู้้้อํานวัยกัารสํานักังาน

นางสาวัพลอยไพลิน	พงษ์ศิริแสน 
นักับัริหารงานทั�วัไป	

อาจารย์	ด็ร.คมสัน	ด็ิลกคุณานันท์
คณิบัด็่สำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์

อาจารย์	ด็ร.อภูิชัย	จันทนขจรฟุ้้ง
ผู้้้แทนคณิาจารย์ประจำ

นายนพด็ล	บุญเด็ช
ประธานสภาพนักังาน

เลข้านุการ

ผู้ช่วัยเลข้านุการ

กรรมูการสภาสถาบนัโดียตำาแหนง่
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นางสาวัพลอยไพลิน	พงษ์ศิริแสน 
นักับัริหารงานทั�วัไป	

คณิะกรรมูการสง่เสริมูกิจัการสถาบนัดีนตรกีลัยาณิวิัฒันา

ประธิานกรรมูการ

รองประธิานกรรมูการ

กรรมูการผู้ที่รงคุณิวัุฒิ

เลข้านุการ (ผู้ช่วัยเลข้าปฏิิบัติหน้าที่ี�แที่น) 

ผู้ช่วัยเลข้านุการ

รองศาสตราจารย์นราพร	จันทร์โอชา

ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง
อธิกัารบัด็่

รองศาสตราจารย์	คุณหญิงวังจันทร์ 
พินัยนิติศาสตร์

ด็ร.ชัยยงค์	สัจจิพานนท์

นายณัฐวัุฒิ	เลี�ยมสุวัรรณ
ผู้้้อำนวัยกัารสำนักังานสถาบััน

ด็ร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์
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คณิะกรรมูการบริหารสถาบันดีนตรีกลัยาณิวิัฒันา

ประธิานกรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการและเลข้านุการ (ผู้ช่วัยเลข้าปฏิิบัติหน้าที่ี�แที่น)

ผู้ช่วัยเลข้านุการ

นางสาวัพิมสิริ	สกุลน้อย 
นักัวัิชากัารประกัันคุณิภาพ

อาจารย์	ด็ร.จิรเด็ช	เสตะพันธิุ
ผู้้้รักัษากัารแทนรองอธิกัารบัด็่

ฝ่่ายกัารศัึกัษา

อาจารย์	ด็ร.คมสัน	ด็ิลกคุณานันท์
คณิบัด็่สำนักัวัิชาด็ุริยางคศัาสตร์

นายพนด็ล	บุญเด็ช
ประธานสภาพนกัังาน

ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง
อธิกัารบัด็่

นางสาวัพลอยไพลิน	พงษ์ศิริแสน 
นักับัริหารงานทั�วัไป	

นายณัฐวัุฒิ	เลี�ยมสุวัรรณ
ผู้้้อำนวัยกัารสำนักังานสถาบััน
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อาจารย์	ด็ร.จิรเด็ช	เสตะพันธิุ
ผู้้้รักัษากัารแทนรองอธิกัารบัด็่

ฝ่่ายกัารศัึกัษา

อาจารย์	ด็ร.ศุภูพร	สุวัรรณภูักด็ี
ผู้้้รักัษากัารแทนผู้้้ช่วัยอธิกัารบัด็่

ฝ่่ายกัิจกัารนักัศัึกัษา

ผ่ศ.ด็ร.ชัญพงศ์	ทองสวั่าง
ผู้้้รักัษากัารแทนผู้้้ช่วัยอธิกัารบัด็่ 

ฝ่่ายวัิเทศัสัมพันธ์	

ผู้บริหาร

อาจารย์	ด็ร.คมสัน	ด็ิลกคุณานันท์
คณิบัด็่

ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์ชูวัิทย์	ยุระยง
อธิกัารบัด็่

  บุคลากร

นายณัฐวัุฒิ	เลี�ยมสุวัรรณ
ผู้้้อำนวัยกัารสำนักังานสถาบััน

อาจารย์ด็ำริห์	บรรณวัิทยกิจ
ผู้้้รักัษากัารแทนรองอธิกัารบัด็่ 

ฝ่่ายบัริหาร
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พนักงาน

สายวัิชาการ

ลำด็ับ ช่�อ	-	นามสกุล ตำแหน่ง

1 อาจารย์	สิทธิชัย	เพ็งเจริญิ อาจารย์ประจำ

2 ผู้ศั.ด็ร.อโณิทัย	นิติพน อาจารย์ประจำ

3 อาจารย์	ด็ร.อภิชัย	จันทนขจรฟุ้้ง อาจารย์ประจำ

4 อาจารย์	ธนสิทธิ�	ศัิริพานิชวััฒนา อาจารย์ประจำ

5 Mr.	Jean-David	Stephane	Caillouët อาจารย์ประจำ

6 Ms.	Margaret	Hayne	Kim อาจารย์ประจำ

7 อาจารย์	พันธวัิทย์	อัศัวัเด็ชเมธากัุล อาจารย์ประจำ

8 อาจารย์	สิรวัิชญิ์	คงบัันด็าลสุข อาจารย์ประจำ

สายสนับสนุน

ลำด็ับ ช่�อ	-	นามสกุล ตำแหน่ง

1 นางธิติมา	สุขแสงจันทร์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

2 นางสาวัณิุสมล	จงประกัิจพงศั์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

3 นางสาวัพิชาภรณิ์	สุคนธพันธุ์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

4 นางสาวัพิชญิ์สิน่	ภิธ	นบัพิชญิธาด็าร์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

5 นายกัฤณิ	พงษ์นิทรัพย์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

6 นายสิรวัิชญิ์		ธารไพฑิ้รย์	 นักัวัิชากัารศัึกัษา	

7 นางสาวัพลอยไพลิน	พงษ์ศัิริแสน	 นักับัริหารงานทั�วัไป	

8 นายธเนศั	รัศัม่	 นักับัริหารงานทั�วัไป	

9 นางสาวัศัิริวัรรณิ	คุ้มโห้	 นักับัริหารงานทั�วัไป	

10 นางสาวัเจนจิรา		มั�นมณิ่	 นักับัริหารงานทั�วัไป	
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ลำด็ับ ช่�อ	-	นามสกุล ตำแหน่ง

11 วั่าท่�ร้อยตร่สุรพงษ์	เด็็นล่เมาะ	 นักัวัิชากัารเงินและบััญิช่	

12 นางพรนพวัรรณิ	งาด็เกัาะ	 นักัวัิชากัารเงินและบััญิช่	

13 นางสาวัเกัตุมณิ่	อินอ่อน	 นักัวัิชากัารเงินและบััญิช่	

14 นางสาวัปริยากัร	พรหมสถิต		 นักัวัิชากัารเงินและบััญิช่	

15 นายธัชวังศั์	ศัิริสวััสด็ิ�	 นักัวัิชากัารโสตทัศัน้ปกัรณิ์	

16 นายพลัฏิฐ์	ปวัราธิสันต์	 นักัวัิชากัารโสตทัศัน้ปกัรณิ์	

17 นางสาวัอรภา		แกั้วัฟ้อง	 นักัวัิชากัารโสตทัศัน้ปกัรณิ์	

18 นางสาวักัชพร	บัุญิสม	 นักับัริหารงานบัุคคล	

19 นายนพด็ล	บัุญิเด็ช	 นักับัริหารงานบัุคคล	

20 นางสาวักันกัวัรรณิ	วัิลัยมาตย์	 นักัวัิชากัารพัสด็ุ	

21 นางสาวัอุบัลวัรรณิ	พุ่มช้าง	 นักัวัิชากัารพัสด็ุ	

22 นางสาวัพิมสิริ	สกัุลน้อย	 นักัวัิชากัารประกัันคุณิภาพ	

23 นายสมประสงค์		ยุนกัระโทกั	 นักัวัิชากัารประกัันคุณิภาพ	

24 นางสาวัด็ิสรัตน์	สุกัษมภัทร์	 นักัวัิเคราะห์นโยบัายและแผู้น	

25 นายชมสวััสด็ิ�		นัยนารถ		 นักัวัิเคราะห์นโยบัายและแผู้น	

26 นายพงศัธร	ศัร่วัิเศัษ	 นักัเทคโนโลย่คอมพิวัเตอร์	

27 นางสาวัสุธ่ร์พร	เลิศัล�ำ	 นิติกัร	

28 นายศัักัด็ิ�ระพ่	รักัตประจิต		 นักัวัิจัย	

29 นางสาวัณิัฐพิกัา	เส่อเด็ช	 นักัตรวัจสอบัภายใน	

30 นางสาวัเบัญิญิา	โรจน์ทอง		 บัรรณิารักัษ์	

31 นายเอกัชัย	คงค่น	 เจ้าหน้าท่�เทคนิคไฟ้ฟ้้า	ประปา	

32 นางเบัญิจวัรรณิ	ชุ่มคุมสิน	 พนักังานปฏิิบััติกัารทั�วัไป	
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ยทุธิศาสตรท์ี�	1	การพฒันาการจดั็การศกึษาที�เปน็เลศิในการบรูณาการการเรยีนการสอนกบัการวัจิยั	และการบรกิาร
วัิชาการรวัมทั�งทันต่อพลวััตของการเปลี�ยนแปลง
เป้าประสงค์
	 1.1	 ม่หลักัส้ตรท่�เน้นกัารจัด็กัารศัึกัษาในกัารบั้รณิากัารกัารเร่ยนกัารสอนกัับักัารวัิจัยและกัารให้บัริกัารวัิชากัาร	 
	 	 ทันต่อพลวััตของกัารเปล่�ยนแปลง	และสอด็คล้องกัับัยุทธศัาสตร์ของประเทศั
	 1.2	 มุ่งสร้างบััณิฑิิตท่�ม่คุณิลักัษณิะพึงประสงค์

ยุทธิศาสตร์ที�	2	ควัามเป็นเลิศด็้านการวัิจัยและการสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
	 2.1	 กัารเผู้ยแพร่งานวัิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นท่�ยอมรับัในระด็ับัชาติ	และระด็ับัภ้มิภาค
	 2.2	 กัารสร้างเคร่อข่ายควัามร่วัมม่อกัับัองค์กัรภายในและภายนอกัประเทศั

ยุทธิศาสตร์ที�	3	เป็นแหล่งวัิชาการที�มีควัามเป็นเลิศด็้านด็นตรีและศาสตร์ที�เกี�ยวัข้องในการเผ่ยแพร่และให้บริการ
ควัามรู้สู่สังคม
เป้าประสงค์
	 3.1	 เป็นแหล่งวัิชากัารชั�นนําในกัารเผู้ยแพร่ควัามร้้ท่�ม่ควัามรับัผู้ิด็ชอบัต่อสังคม	 รวัมทั�งเป็นแหล่งควัามร้้ 
	 	 ทางด็้านศัิลปวััฒนธรรม
	 3.2	 กัารจัด็ตั�งหน่วัยบัริกัารวัิชากัาร

ยทุธิศาสตรท์ี�	4	การพฒันาการบรหิารจดั็การโครงสรา้งพ่�นฐานและองคก์รตามหลกัธิรรมาภูบิาลอยา่งมปีระสทิธิภิูาพ
เป้าประสงค์
	 4.1	 พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานด้็านกัายภาพ	เพ่�อเป็นมหาวิัทยาลัยท่�ม่คุณิภาพช่วิัตท่�ด็่	 และม่กัารใช้ทรัพยากัร 
	 	 ทางโครงสร้างพ่�นฐานให้คุม้ค่า	และเกิัด็ประโยชน์สง้สดุ็
	 4.2	พฒันาโครงสร้างพ่�นฐานด้็านระบับัสารสนเทศัเพ่�อกัารบัรหิารงานเชงิกัลยทุธ์ด้็านวัจิยั	ด้็านกัารเรย่นกัารสอน 
	 	 และด็้านบัริกัารวัิชากัารท่�ม่ประสิทธิภาพและศัักัยภาพส้งสุด็
	 4.3	พฒันาระบับักัารบัรหิารจดั็กัารและโครงสร้างองค์กัรท่�เหมาะสมกับััภารกิัจของสถาบันั	และเป็นสถาบันัแห่งกัารเรย่นร้้
	 4.4	พัฒนาระบับักัารบัริหารทรัพยากัรบัุคคล
	 4.5	พัฒนาข่ด็ควัามสามารถของบัุคลากัรสายวัิชากัารและสายปฏิิบััติกัาร
	 4.6	กัารจัด็ทําแผู้นแม่บัททางกัารเงิน	เพ่�อสนับัสนุนแผู้นยุทธศัาสตร์และแผู้นปฏิิบััติกัารของสถาบััน
	 4.7	กัารสร้างเคร่อข่ายควัามร่วัมม่อระหวั่างสถาบัันกัับัองค์กัรอ่�น	ๆ	ทั�งภายในและภายนอกัประเทศั

  แผนยุที่ธิศึาสตร์สถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา
 

ปี พ.ศึ. 2560 – พ.ศึ. 2564
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งบัด็ำเนินงาน	45.49%

งบับัุคลากัร	23.20%งบัลงทุน	31.31%

สัด็ส่วันงบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
จำแนกตามประเภูทรายจ่าย

งบประมาณที�ได็้รับจัด็สรรรวัม
จำแนกตามปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2564

  งบประมูาณิ

2560 2561 2562 2563 2564

144.8942 148.3456 147.8645

ป่งบัประมาณิ

ล้า
นบั
าท

129.8359

	 ป่งบัประมาณิ	พ.ศั.	2564	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ได็้รับักัารจัด็สรรงบัประมาณิแผู้่นด็ินจำนวันงบัประมาณิ
รวัม	118,757,900	บัาท

118.7579

ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำาเนินงาน  | รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27



(หน่วัย	:	บัาท)

2564 2563

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวัียน
	 	 เงินสด็และรายกัารเท่ยบัเท่าเงินสด็
	 	 ล้กัหน่�ระยะสั�น
	 	 เงินลงทุนระยะสั�น
	 	 วััสด็ุคงเหล่อ
	 	 สินทรัพย์หมุนเวั่ยนอ่�น
 รวัมสินทรัพย์หมุนเวัียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวัียน
	 	 เงินลงทุนระยะยาวั
	 	 ท่�ด็ิน	อาคาร	และอุปกัรณิ์
	 	 สินทรัพย์ไม่ม่ตัวัตน
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวั่ยนอ่�น
 รวัมสินทรัพย์ไม่หมุนเวัียน

รวัมสินทรัพย์

272,752,431.32
60,952,321.13	
21,197,530.08
1,336,131.72
630,843.89

356,869,258.14

58,090,000.00
264,848,603.83

823,253.91
20,000.00

323,781,857.74

680,651,115.88

291,701670.04
45,049,309.93
20,108,482.07

0.00
279,943.69

357,132,405.73

7,090,000.00
290,244,105.16
1,087,429.31
20,000.00

298,421,534.47

655,553,940.20

  งบการเงนิสถาบนัดีนตรกีลัยาณิวิัฒันา ประจัำาปีงบประมูาณิ พ.ศึ. 2564
 

ณิ วัันที่ี� 30 กันยายน พ.ศึ. 2564
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2564 2563

หนี�สิน

 หนี�สินหมุนเวัียน
	 	 เจ้าหน่�ระยะสั�น
	 	 เจ้าหน่�เงินโอนและรายกัารอุด็หนุนระยะสั�น
	 	 ส่วันของเจ้าหน่�ตามสัญิญิาเช่ากัารเงิน
	 	 ท่�ถึงกัำหนด็	ชำระภายใน	1	ป่
	 	 เงินรับัฝ่ากัระยะสั�น
 รวัมหนี�สินหมุนเวัียน

	 หนี�สินไม่หมุนเวัียน
	 	 เจ้าหน่�ตามสัญิญิาเช่ากัารเงินระยะยาวั
	 	 เจ้าหน่�เงินโอนและรายกัารอุด็หนุนระยะยาวั
	 	 เงินรับัฝ่ากัระยะยาวั
 รวัมหนี�สินไม่หมุนเวัียน

รวัมหนี�สิน

6,702,593.85
3,621,595.78
161,500.87

2,977,690.07
14,909,990.00

1,102,810.87
10,011,077.00
68,577,627.73
79,691,515.60

94,601,505.60

20,953,736.52
57,567.27

0.00

2,977,690.07
23,988,993.86

0.00
4,745,952.00
50,754,220.63
55,500,172.63

79,489,166.49

สินทรัพย์สุทธิิ/ส่วันทุน
	 ทุน
	 	 รายได็้ส้งกัวั่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวัมสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วันทุน

รวัมหนี�สินและสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วันทุน

42,689,305.90
543,360,304.38

	586,049,610.28 

680,651,115.88

42,689,305.90
533,375,467.81

576,064,773.71	 

655,553,940.20
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(หน่วัย	:	บัาท)

2564 2563

รายได็้

 รายได็้จากังบัประมาณิ
	 รายได็้จากักัารขายสินค้าและบัริกัาร
	 รายได็้จากักัารอุด็หนุนและบัริจาค
	 รายได็้อ่�น

รวัมรายได็้

100,757,900.00	
18,911,735.53	
966,479.00
2,140,753.83	

122,776,868.36

111,835,900.00	
21,046,750.00	
1,135,842.25	
3,202,379.59	

137,202,871.84	

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบัุคลากัร
	 ค่าตอบัแทน
	 ค่าใช้สอย
	 ค่าวััสด็ุ
	 ค่าสาธารณิ้ปโภค
	 ค่าเส่�อมราคาและค่าตัด็จำหน่าย
	 ค่าใช้จ่ายจากักัารอุด็หนุนและบัริจาค

รวัมค่าใช้จ่าย

27,528,885.03
11,454,925.98
17,534,017.54	
145,846.40
2,910,572.77

47,687,497.33	
371,850.00

107,633,595.05

25,170,022.96	
11,407,131.12	
15,400,741.43	
5,430,066.73	
3,358,198.30	

46,459,108.64	
5,000.00

107,230,269.18	

รายได็้สูงกวั่าค่าใช้จ่ายสุทธิิ

 ต้นทุนทางกัารเงิน

รายได็้สูงกวั่าค่าใช้จ่ายสุทธิิ

29,990,602.66	

(77,811.74)

15,065,461.57

29,990,602.66	

(0.00)

	29,990,602.66

  งบแสดีงผลการดีำาเนินงานที่างการเงิน
 

สําหรับปีสิ�นสุดีวัันที่ี� 30 กันยายน พ.ศึ. 2564
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  อาคารสถานที่ี�

อาคารอำานวัยการ (Administration Building)

	 อาคารอำนวัยกัารสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	ประกัอบัไปด้็วัยห้องอธิกัารบัด็่	
รองอธิกัารบัด็่	สำนักังานสถาบััน	ห้องบัรรยายขนาด็กัลาง	และหอแสด็งด็นตร่ 
สังค่ตวััฒนา

อาคารคีตราชนครินที่ร์ (Gita Rajanagarindra Building)

	 อาคารน่�ม่กัารอนุรักัษ์โครงสร้างและสถาป้ตยกัรรมภายนอกัเอาไว้ัอย่าง
สวัยงาม	หน้าอาคารประด็ษิฐานพระรป้หล่อสมเด็จ็พระเจ้าพ่�นางเธอ	เจ้าฟ้้ากัลัยาณิิ
วัฒันา	กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์	เพ่�อเป็นกัารน้อมรำลกึัถงึพระกัรณุิาธคิณุิ	

อาคารกัลยาณิินคีตการ (Galyaningitakara Building)

	 อาคารเรย่นได็ถ้ก้ัออกัแบับัใหม้ก่ัารใช้พ่�นท่�เพ่�อรองรับักัารเรย่นกัารสอนทาง
ด็้านด็นตร่	 ม่ลักัษณิะแผู้่ไปทางยาวัเปิด็มุมมองให้ได้็รับัทัศัน่ยภาพท่�สวัยงามของ
ลำคลองสาธารณิะด็้านข้าง	และเช่�อมต่อกัับัพ่�นท่�ส่เข่ยวัภายนอกัอาคาร	

อาคารการเรยีนรูแ้ละสนัที่นาการ (The PGVIM Learning Center)

	 อาคารตั�งอย้ติ่ด็กับััสวันหลวังพระราม	8	ระหว่ัางอาคารคต่ราชนครินทร์และ
อาคารเกั็บัเคร่�องด็นตร่	ส้ง	3	ชั�น	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาใช้ร่วัมกัับัสถาบััน
อาหาร	โด็ยสถาบัันด็นตร่กัลัยาณิวิัฒันาใช้ชั�น	1	เพย่งชั�นเด็ย่วั	ภายในแบัง่ออกัเปน็
ห้องต่าง	ๆ	สำหรับัประกัอบักัิจกัรรมหลากัหลาย	และส่วันท่�เป็นโรงอาหารสำหรับั
นักัศัึกัษาและบัุคลากัร	

อาคารเก็บเครื�องดีนตรี (Music Pavilion)

	 อาคารตั�งอย้ด่็า้นหลงัอาคารเรย่นร้แ้ละสนัทนากัาร	ตดิ็กับััสวันหลวังพระราม	
8	และคลองบัางย่�ขัน	ม่ควัามส้งทั�งหมด็	3	ชั�น	ลักัษณิะอาคารเป็นอาคารใต้ถุนส้ง		
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ส่วันที่ี� 3
ผลงาน
รางวััลข้องนักศึึกษา
และบุคลากร
• ศิลปินร่วัมสมัยด็ีเด็่นรางวััล	“ศิลปาธิร”	สาขาด็นตรี	 
	 ประจำาปี	พ.ศ.	2564

• รางวััลเด็็กและเยาวัชนด็ีเด็่น

• โครงการศิลปะการแสด็ง	ประจำาปี	พ.ศ.	2564

• Thailand	Content	Lab:	University	Lab	2021

• World Percussion Movement Academy  
	 &	Festival	2021

• The	Asia	Pacific	Percussion	Online	Competition	2021

• International	Percussion	Youth	Competition	 
	 Belgium	2021

• ทุนการศึกษา	จาก	ASEA	–	Uninet	และ	OeAD-GmbH
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  ศึิลปินร่วัมูสมูัยดีีเดี่นรางวััล “ศึิลปาธิร” สาข้าดีนตรี 
 ประจัำาปี พ.ศึ. 2564

	 ผู้ศั.ด็ร.อโณิทัย	นติพิน	ได็ร้บััรางวัลั	“ศัลิปาธร”	สาขาด็นตร	่ประจำ
ป	่พ.ศั.	2564	จากัสำนักังานศัลิปวััฒนธรรมรว่ัมสมยั	กัระทรวังวััฒนธรรม	
จากัผู้ลงานสร้างสรรค์ท่�ผู้่านกัระบัวันกัารทด็ลองและวัิจัยภาคสนามเกัิด็
เป็นด็นตร่ร้ปแบับัใหม่ท่�บ้ัรณิากัารแนวัคิด็ทางวััฒนธรรมร่วัมกััน	และยัง
เป็นผู้้้จัด็ตั�งโครงกัารวังด็ุริยางค์เยาวัชนอาเซึ่่ยน	(AYE)	ในควัามร่วัมม่อ
ระหวัา่งสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนาและกัระทรวังวััฒนธรรม	และโครงกัาร
ประชุมวิัชากัารนานาชาติ	(PGVIS)	ตั�งแต่ป่	2557	ทำให้เกิัด็กัารแลกั
เปล่�ยนเร่ยนร้้ร่วัมกัันระหวั่างด็นตร่กัับัศัาสตร์แขนงต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่�อง

	 รางวััล	“ศัิลปาธร”	ม่วััตถุประสงค์เพ่�อส่งเสริม	สนับัสนุน	ยกัย่อง	
และเชดิ็ชเ้กัย่รติศัลิปนิรว่ัมสมยัท่�สามารถสร้างผู้ลงานท่�เปน็ปรากัฏิกัารณ์ิ
ใหม่ให้ประจักัษ์ต่อวังกัารศัิลปะ	เกัิด็ผู้ลกัระทบัเชิงบัวักัแกั่สังคม	และได็้
รบัักัารยอมรบััจากัสาธารณิชนทั�งในระด็บััชาตแิละนานาชาตอิยา่งตอ่เน่�อง	
ในสาขาต่าง	ๆ

ส่วนที่ 3 ผลงาน รางวัลของนักศึกษาและบุคลากร  | รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 35



	 นายพงษไ์พโรจน	์เลศิัสดุ็วัชิยั	ได็ร้บัักัารคดั็เลอ่กัใหไ้ด็ร้บััรางวัลัเด็ก็ั
และเยาวัชนด็่เด็่น	ประจำป่	2564	จากักัระทรวังศัึกัษาธิกัาร

	 กัลุ่ม	Pink	Sky	Orcas	 (นายกัวัิรัตน์	 ไทรเมฆ	และนายธรณิ์	 
ทกััษณิิวัราจาร)	ได็ร้บััคดั็เลอ่กัจากัหอศัลิปวัฒันธรรมแหง่กัรงุเทพมหานคร
ให้แสด็งในโครงกัารศัิลปะกัารแสด็ง	ประจำป่	พ.ศั.	2564	ภายใต้ช่�อ	
“บัางกัอกั	บัางกัรอบั”	 ในวัันท่�	 27	 29	และ	30	มกัราคม	2565	 
ณิ	หอศัิลปวััฒนธรรมแห่งกัรุงเทพมหานคร	

	 “บัางกัอกั	บัางกัรอบั”	 (Bangkok	 through	Crusty	Frames)	
เป็นกัารแสด็งท่�สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองท่�หลากัหลายในเม่องหลวังของ
ประเทศัไทยเช่น	 “บัาง”	 ท่�ส่�อถึง“ควัามเปราะบัาง”	 และ	 “กัรอบั”	 
หมายถึง	“ขอบัเขตของพ่�นท่�”	ท่�จะนำมาส้่กัารนำเสนองานผู้่านกัารแสด็ง
ส่�อผู้สม	 โด็ยม่แรงบัันด็าลใจจากักัารท่�ทั�งค้่ได็้เติบัโตและอาศััยอย้่ 
ในกัรุงเทพมหานคร	 พบัเจอกัับักัารเปล่�ยนแปลงและเร่ยนร้้ ถึง 
ควัามเปราะบัางและสังเกัตสาเหตุท่�เกัิด็ขึ�น	พร้อมกัับัชวันตั�งคำถาม 
เกั่�ยวักัับักัารท่�ผู้้้คนมองเห็นป้ญิหาแล้วัละเลยควัามรับัผิู้ด็ชอบัท่�อาจนำไป
ส้่กัารแกั้ไข	 เพ่�อเป็นส่�อและนำเสนอเปร่ยบัเท่ยบักัับัสถานกัารณิ์ต่าง	ๆ	
แกั่ผู้้้ชมกัารแสด็ง

  รางวััลเดี็กและเยาวัชนดีีเดี่น

  โครงการศึิลปะการแสดีง ประจัำาปี พ.ศึ. 2564
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  Thailand Content Lab: University Lab 2021

  World Percussion Movement Academy & Festival 2021

  The Asia Pacific Percussion Online Competition 2021

	 กัลุ่ม	Power	Work	(นายภาณิุพงศั์	จันโทศัร่)	ได็้รับัคัด็เล่อกัจากั
สำนักังานนวััตกัรรมแห่งชาติ	 (NIA)	 เพ่�อเข้าร่วัมโครงกัาร	Thailand	
Content	Lab	 :	University	Lab	2021	 ห้องทด็ลองด้็านนวััตกัรรม
สร้างสรรค์	 ท่�เปิด็ให้นักัศัึกัษาทด็ลอง	 เร่ยนร้้	 และทำสินค้าจริงกัับั 
ผู้้้เช่�ยวัชาญิในแต่ละสาขา	 พร้อมอัด็เส่ยงในสต้ดิ็โอระดั็บัประเทศั	 
และถ่ายวัิด็่โอกัารแสด็งสด็	Live	 Session	 และม่โอกัาสลงเพลงใน 
แพลทฟ้อร์ม	JOOX	เพ่�อต่อยอด็ไปส้่ผู้ลงานท่�เป็นท่�นิยม	และสามารถ 
นำอุตสาหกัรรมบัันเทิงมาพัฒนาเศัรษฐกัิจไทยในอนาคต

	 นายนิธิศั	รุจิขจรเด็ช	ได็้รับัรางวััลชนะเลิศัจากักัารแข่งขันประเภท
กัลองสแนร์	ท่�จัด็โด็ย	World	Percussion	Movement

	 นักัศัึกัษาสถาบัันได็้รับัรางวััลจากั	 4	 รุ่นกัารแข่งขัน	 รวัม	6	
รางวััล	จากักัารแข่งขันท่�จัด็โด็ย	Asia	Pacific	Percussion	Society	
ประกัอบัไปด็้วัย

	 รุ่น	Open	Group	Classical
	 	 นายอนุพนธ์	เชยชุ่ม	รางวััลชนะเลิศั	
	 	 นายชาญิณิรงค์	เพ็ชรพร้อม	รางวััลพิเศัษ
	 รุ่น	Open	Group	Modern
	 	 นายนิธิศั	รุจิขจรเด็ช	รางวััลชนะเลิศั	
	 	 นายสิปปกัร	แกั้วัปฐม	รางวััลรองชนะเลิศัอันด็ับัท่�	2
	 รุ่น	Ensemble	Group	Classical
	 	 Per	lē	sùrîré	รางวััลรองชนะเลิศัอันด็ับัท่�	2
	 รุ่น	Ensemble	Group	Modern
	 	 นายกัรวัิชญิ์	เสมอพันธ์	จากั	Per	lē	sùrîré	
	 	 รางวััลรองชนะเลิศัอันด็ับัท่�	1
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  International Percussion Youth Competition Belgium 2021

  ที่นุการศึึกษา จัาก ASEA – Uninet และ OeAD-GmbH

	 นายเมธ่	หอมประเสริฐ	และนายอนากัร	รองศัักัด็ิ�	รางวััลรองชนะ
เลิศัอันด็ับัท่�	 2	 จากักัารแข่งขันรุ่น	 Keyboard	 duo	ท่�จัด็โด็ย	 The	
International	Percussion	Youth	Competition	Belgium	Under	the	
High	Patronage	of	Her	Majesty	Queen	Paola

	 นายกัรวัิชญิ์	 อนุนตกัารุณิ	 ได็้รับัทุนกัารศัึกัษาจากัเคร่อข่าย
มหาวัิทยาลัยในทว่ัปยุโรปและมหาวัิทยาลัยในภ้มิภาคเอเช่ยตะวัันออกั
เฉ่ยงใต้	(ASEA-UNINET)	และ	Austrian	Agency	for	International	
Cooperation	 in	Education	and	Research	(OeAD-GmbH)	ประเทศั
ออสเตร่ยให้ไปศัึกัษา	ณิ	สถาบัันด็นตร่แห่งกัรุงเวั่ยนนา	(Universität	für	
Musik	und	darstellende	Kunst	Wien)	เป็นระยะเวัลา	9	เด็่อน
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ส่วันที่ี� 4
การจััดีการการศึึกษา
• หลักสูตรที�เปิด็สอน

• การรับนักศึกษาและนักศึกษาคงอยู่

• การจัด็การเรียนการสอน

	 -	กิจกรรมสัปด็าห์โครงการพิเศษ	Project	week

	 -	กิจกรรมประกอบรายวัิชา

• กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

	 -	การปฐมนิเทศนักศึกษา

	 -	การปัจฉิิมนิเทศและเตรียมควัามพร้อมบัณฑิิต 

	 	 สู่การมีงานทำา

	 -	กิจกรรมประกวัด็เเต่งเพลงประจำาสถาบัน	 

	 	 Princess	Galyani	Vadhana	Songwriter	 

	 	 Competition	(PGVSC)

	 -	กิจกรรม	Learning	in	Lockdown

	 -	การให้คำาปรึกษาเร่�องสุขภูาพจิต

• การประกันคุณภูาพการศึกษา

• บัณฑิิตและภูาวัะการมีงานทำา



	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้ด็ำเนินกัารเปิด็สอน	จำนวัน	2	หลักัส้ตร	ด็ังน่�

ช่�อหลักสูตร ด็ุริยางคศาสตรบัณฑิิต
Bachelor	of	Music	Program:	B.M.

ด็ุริยางคศาสตรมหาบัณฑิิต
Master	of	Music	Program:	M.M.

จำนวันหน่วัยกัิต
ตลอด็หลักัส้ตร

130	หน่วัยกัิต 
(หลักัส้ตรใหม่	พ.ศั.	2556)
127	หน่วัยกัิต 
(หลักัส้ตรปรับัปรุง	พ.ศั.	2562)

36	หน่วัยกัิต	(แบับั	กั1)
และ	39	หน่วัยกัิต	(แบับั	กั2)

ระยะเวัลากัารศัึกัษา
ตลอด็หลักัส้ตร

4	ป่ 2	ป่

อาช่พท่�สามารถ
ประกัอบัได็้หลัง
สำเร็จกัารศัึกัษา

-	นักัด็นตร่
-	นักัวัิชากัารด็้านด็นตร่
-	อาจารย์ด็้านด็นตร่	
-	ผู้้้ประกัอบักัารทางด็้านด็นตร่
-	ผู้้้สร้างสรรค์ทางด็้านด็นตร่	

-	นักัวัิชากัารด็้านด็นตร่
-	นักัด็นตร่เชิงบั้รณิากัาร
-	ผู้้้สร้างสรรค์ทางด็้านด็นตร่
-	อาจารย์ด็้านด็นตร่
-	ผู้้้ประกัอบักัารด็้านด็นตร่
-	นักัวัิชากัารละครและด็นตร่

อาจารย์ผู้้้รับัผู้ิด็ชอบั
หลักัส้ตร

1.	อาจารย์	ด็ร.จิรเด็ช	เสตะพันธ	ุ(ประธาน)
2.	อาจารย์	ด็ร.ศัุภพร	สุวัรรณิภักัด็่
3.	อาจารย์	ธนสิทธิ�	ศัิริพานิชวััฒนา
4.	Miss	Margaret	Hayne	Kim
5.	อาจารย์	ด็ร.อภิชัย	จันทนขจรฟุ้้ง

1.	ผู้ศั.ด็ร.อโณิทัย	นติพิน	(ประธาน)
2.	อาจารย์	Dr.	Jean-David	Caillouët
3.	ผู้ศั.ด็ร.ชัญิพงศั์	ทองสวั่าง

  หลักสูตรที่ี�เปิดีสอน
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	 กัารรับัสมัครนักัศึักัษาป่กัารศึักัษา	2563	ม่กัารรับัตามระบับักัารรับับัุคคลเข้าศัึกัษา 
ในสถาบันัอดุ็มศักึัษาในประเทศัไทย	(TCAS:	Thai	University	Central	Admission	System)	
ทางสถาบัันด็นตร่กัลัยาณิวิัฒันาได้็มก่ัารเปิด็รบัันกััเรย่นในระดั็บัมัธยมศักึัษาตอนปลาย
หร่อเท่ยบัเท่า	ท่�ม่ควัามสามารถและควัามสนใจทางด็้านด็นตร่เข้าศัึกัษาต่อ 
ในหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรบััณิฑิิต	 โด็ยม่กัารรับัสมัครจำนวัน	4	 รอบั	 
เป็นนักัศึักัษาเข้าใหม่	 จำนวัน	32	คน	 รวัมม่จำนวันนักัศึักัษาคงอย้่ 
จำนวัน	126	คน

  การรับนักศึึกษาและนักศึึกษาคงอยู่ 

จำนวันนักศึกษาคงอยู่จำแนกตามประเภูท

Oboe	1%
Bassoon	1%
Saxophone	1%
Cello	2%
Double	Bass	2%
Euphonium	2%
Tuba	2%
Viola	3%
Trumpet	4%
Flute	4%
Clarinet	4%
Voice	5%
Classical	Guitar	6%
French	Horn	6%	
Trombone	6%

Piano	17%

Master	of	Music
Program	13%

Violin	12%

	 Percussions	10%

จำนวันนักศึกษาคงอยู่ 
ประจำปีการศึกษา	2557	-	2564

2557

14
28

66

83

101

124

2558 2559 2560 2561 2562

ป่กัารศัึกัษา

จำ
นวั
นน
ักัศั
ึกัษ
า

2563

120
126

2564
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  การจััดีการเรียนการสอน

กิจักรรมูสัปดีาห์พิเศึษ Project Week

	 กัจิกัรรมสัปด็าห์โครงกัารพเิศัษเป็นกัจิกัรรมท่�เกั่�ยวัข้องกับัักัารจัด็กัารเรย่นกัารสอนในหลักัสต้รดุ็รยิางคศัาสตรบัณัิฑิิต	 
ท่�มุ่งเน้นให้นักัศัึกัษาได็้เร่ยนร้้มิติต่าง	ๆ 	ทางด็้านด็นตร่ท่�แตกัต่างไปจากักัารเร่ยนร้้ในภาคกัารศัึกัษาปกัติ	โด็ยคณิาจารย์
ประจำหลักัส้ตรเปิด็โอกัาสให้นักัศัึกัษาร่วัมเสนอหัวัข้อในกัารทำกัิจกัรรมตามควัามสนใจ	ซึ่ึ�งสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา
ได้็รบััควัามร่วัมม่อจากัสถาบันักัารศักึัษาทั�งในและต่างประเทศั	ในกัารส่งผู้้้เช่�ยวัชาญิเข้าร่วัมกัารสอน	กัารอบัรมเชงิปฏิิบัตักิัาร	
และกัารนำเสนอผู้ลงานให้กัับันักัศัึกัษา	ซึ่ึ�งในป่กัารศัึกัษา	2563	-	2564	น่�ได็้จัด็กัิจกัรรมขึ�นประกัอบัไปด็้วัย

หัวัข้อ อาจารย์ประจำหัวัข้อ รายละเอียด็หัวัข้อ

วัันที�	5	-	9	ตุลาคม	2563

Figure	bass	and	
improvisation

ผู้ศั.ด็ร.ชัญิพงศั์	ทองสวั่าง เพิ�มทักัษะท่�จำเป็นให้กัับัผู้้้เล่นค่ย์บัอร์ด็ 
และนักัด็นตร่ท่�ต้องกัารศัึกัษาด็นตร่บัาโรกั
และคลาสสิกั

Happy	Birthday	Beethoven! อาจารย์	Dr.Elissa	Miller-Kay สร้างสารคด็่เกั่�ยวักัับัเบัโธเฟ้นท่�บ่ังบัอกัวั่า
ด็นตร่ม่ควัามหมายต่อทุกัคนอย่างไร

Business:	Idea,	Proposal,	 
&	Pitching

อาจารย์	ด็ร.คมสัน 
ด็ิลกัคุณิานันท์

สร้างไอเด็่ย	เข่ยนโครงร่าง	และเวิัร์กัช็อป
สำหรับันำเสนอ	 เพ่�อพัฒนาวังกัารด็นตร่
คลาสสิกัให้ยั�งย่นมากัขึ�น

Music	for	Wind	in	the 
21st	century

อาจารย์	สิรวัชิญ์ิ	คงบันัด็าลสขุ นกััด็นตรใ่นวังด็นตรเ่ชมเบัอร์และเคร่�องเป่า	
ได็้ศัึกัษาด็นตร่ในศัตวัรรษท่�	 21	 เร่ยนร้้
ระเบัย่บัวิัธ	่เทคนิคกัารวิัเคราะห์	กัารปฏิบิัติั
งาน	 และกัารแต่งเพลง	 เพ่�อร่วัมกััน
สร้างสรรค์ผู้ลงานชิ�นใหม่ในกัารแสด็ง

Pocket:	Les	Miserables อาจารย์	พันธวัิทย์	 
อัศัวัเด็ชเมธากัุล

ผู้ลติละครเพลง	“Les	Miserables”	ร่วัมกับัั
นักัร้อง	คณิะนักัร้องประสานเส่ยง	และ 
วังออร์เคสตรา	 เพ่�อเพิ�มทักัษะกัารเล่น
ด็นตร่ประเภทต่างๆ	 และประสบักัารณิ์ 
ในกัารเล่นละคร
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หัวัข้อ อาจารย์ประจำหัวัข้อ รายละเอียด็หัวัข้อ

The	journey	of	listeners:	 
กัารเด็ินทางผู้่านกัารฟ้้ง

นักัศัึกัษาระด็ับัปริญิญิาโท พัฒนากัารฟ้้ง	กัารรับัร้้	เปิด็ห้	และเปิด็ใจ	
ผู้่านประสบักัารณ์ิของเส่ยงในบัริบัท 
ท่� แตกัต่ า งกัั น 	 เพ่� อ ให้ เ ร า เ ข้ า ใ จถึ ง 
รายละเอ่ยด็ต่าง	ๆ	มากัขึ�น

Produce	(Y)our	Music	 
in	27	Hours

นักัศัึกัษาระด็ับัปริญิญิาโท องค์ควัามร้้พ่�นฐาน	ขั�นตอน	และเทคนิค
กัารบัันทึกัเส่ยง	 เพ่�อผู้ลิตผู้ลงานด็นตร่ 
ด็้วัยตนเอง

15	-	19	มีนาคม	2564

Artist	Development:	 
Planning	Your	Career

อาจารย์	ด็ร.คมสัน		 
ด็ิลกัคุณิานันท์

เ ชิ ญิ วิั ท ย า กั ร ท่� ม่ ค วั า มส าม า ร ถ ใ น
อุตสาหกัรรมด็นตร่ไทยท่�ให้ควัามร้้สำหรับั
เตร่ยมควัามพร้อมท่�จะไปเป็น	 "ศัิลปิน"	 
ต่อไปในอนาคต

Performing	Silent อาจารย์	สริวัชิญ์ิ	คงบันัด็าลสุข แสด็งด็นตร่สด็ด้็วัยภาพยนตร์ เ ง่ ยบั	 
ด็้วัยกัารเร่ยบัเร่ยงและด็้นสด็	เพ่�อให้เข้าใจ
เน่�อหา	โครงสร้าง	และร้ปแบับั	ผู้สมผู้สาน
กับัักัารตค่วัามเชงิศัลิปะเพ่�อสรา้งกัารแสด็ง
ส่�อผู้สมระหวั่างเส่ยงและทัศันศัิลป์

Emptiness	and	Body	application อาจารย์	ด็ร.อภชิยั	จนัทนขจรฟุ้ง้
อาจารย์	พนัธวัทิย์	อศััวัเด็ชเมธากุัล

นักัศัึกัษาจะได็้เร่ยนร้้ เกั่�ยวักัับัร่างกัาย 
และจิตใจของตนเอง	 จากักัารฝ่ึกัศิัลปะ 
กัารต่อส้้ท่�เกั่�ยวัข้องกัับัปรัชญิาเต๋า	ร่วัมกัับั
กัารแสด็งด็นตร่

เพราะ	ทุกั	วััน	ค่อ	RUNWAY ผู้ศั.ด็ร.อโณิทัย	นิติพน เชญิิวิัทยากัรท่�มค่วัามสามารถระดั็บัแนวัหน้า
ของประเทศัไทยเพ่�อใหเ้หน็มมุมองและแนวั
ควัามคิด็ในกัารทำงานสร้างสรรค์ทั�งใน 
มุมมองเบ่ั�องหลัง	กัารเร่ยกัร้องสิทธิของ 
คนรุ่นใหม่	 และกัารขยายขอบัเขตไปยัง
ภ้มิภาคและระด็ับัโลกั

Graduate	Recital	2020 ผู้ศั.ด็ร.ชัญิพงศั์	ทองสวั่าง นกััศักึัษาระด็บัับัณัิฑิิตศึักัษา	สถาบันัด็นตร่
กััลยาณิิวััฒนา	นำเสนอผู้ลงานกัารวัิจัย 
ทางศิัลปะ	 รวัมถึงกัารเสวันา	 พ้ด็คุย
ออนไลน์ 	 เ วัิ ร์ กัช็ อป	 จั ด็กัารแสด็ง 
และนิทรรศักัาร	 ด้็วัยเน่�อหาท่�ม่ควัาม 
หลากัหลายทำให้ช่วัยเพิ�มประสบักัารณ์ิ 
ทางด็้านด็นตร่
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  กิจักรรมูพัฒนานักศึึกษา 

การปฐมูนิเที่ศึนักศึึกษา

	 สถาบัันฯ	ได็้จัด็กัิจกัรรมปฐมนิเทศันักัศัึกัษา	ป่กัารศัึกัษา	2564	ทั�ง	2	หลักัส้ตรขึ�นในวัันศัุกัร์ท่�	16	กัรกัฏิาคม	
2564	ณิ	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	และช่องทางออนไลน์	เพ่�อต้อนรับันักัศัึกัษา	สร้างควัามเข้าใจ	และควัามสัมพันธ์
อันด็่	ระหวั่างเจ้าหน้าท่�	คณิาจารย์	นักัศัึกัษา	และผู้้้ปกัครอง

การปัจัฉิิมูนิเที่ศึและเตรียมูควัามูพร้อมูบัณิฑิิตสู่การมูีงานที่ำา

	 สถาบัันฯ	ได็จ้ดั็กัจิกัรรมปจ้ฉิมนิเทศัและเตรย่มควัามพร้อมบััณิฑิติส้ก่ัารมง่านทำ	ปก่ัารศึักัษา	2564	ทั�ง	2	หลกััสต้ร
ขึ�นในวัันท่�	3	กัรกัฎาคม	2564	เพ่�อเตร่ยมควัามพร้อมให้นักัศัึกัษาร้้จักัตนเอง	สามารถวัางแผู้นอนาคตเป็นร้ปธรรม	ทั�ง
ระยะสั�น	ระยะกัลาง	และระยะยาวั	เพ่�อเป็นเข็มกัำหนด็ทิศัในกัารเด็ินทางของตัวันักัศัึกัษาท่�กัำลังจะจบัในอนาคต	และ
แลกัเปล่�ยนกัับัวัิทยากัรและศัิษย์เกั่าเพ่�อให้เห็นแนวัทางของอาช่พในอนาคต

กิจักรรมูประกอบรายวัิชา

	 สถาบัันฯ	ได็้จัด็กัิจกัรรมประกัอบัรายวัิชา	Chamber	Music,	Large	Ensemble,	Major	Skill,	Music	for	Society	
และ	Contextual	Studies	ตลอด็ภาคกัารศึักัษาเพ่�อให้นักัศึักัษาสามารถประยุกัต์	 วิัเคราะห์	 สังเคราะห์	องค์ควัามร้้ 
ทางด็้านด็นตร่	 โด็ยเน้นกัารทำงานร่วัมกัันในหลายร้ปแบับั	บั้รณิากัารกัับัศัาสตร์ต่าง	ๆ	แล้วัสามารถนำไปต่อยอด็ 
หร่อสร้างประโยชน์ในกัารพัฒนาตนเอง	ชุมชน	และสังคมต่อไป

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  |  ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา44



กิจักรรมูประกวัดีเเต่งเพลงประจัำาสถาบัน
Princess Galyani Vadhana Songwriter Competition (PGVSC)

	 สถาบันัฯ	ได้็จดั็กัจิกัรรมประกัวัด็เพ่�อเเต่งเพลงประจำสถาบันั	Princess	Galyani	Vadhana	Songwriter	Competition	
(PGVSC)	และได้็ให้ทกุัคนภายในสถบันัม่ส่วันร่วัมเพ่�อตัด็สินด้็วัยกัารโหวัตเพลงของทม่ท่�ช่�นชอบัเเละเหมาะสมกับััสถาบันัฯ	ท่�สดุ็

กิจักรรมู Learning in Lockdown

	 สถาบัันฯ	เปิด็โอกัาสให้ศัิษย์เกั่าของสถาบัันและวังด็ุริยางค์เยาวัชนสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	Princess	Galyani	
Vadhana	Youth	Orchestra	(PYO)	และเป็นผู้้ส้อนในโครงกัารจัด็ตั�งหน่วัยบัริกัารวิัชากัารด้็านด็นตร	่(หน่วัยวิัสาหกิัจบัริกัาร
ด้็านด็นตรแ่กั่บัุคคลทั�วัไป)	ในหลักัส้ตร	Young	Artist	Academy	(YAA)	และ	PGVIM	Weekend	Academy	(PWA)	
และชมรมศิัษย์เกัา่ได็ม้ส่่วันรว่ัมทาํกิัจกัรรมต่างๆ	กับัันกััศักึัษาปจ้จบุันัในกัจิกัรรม	Learning	in	Lockdown	Series	เปน็กัาร
เสวันาแลกัเปล่�ยนเรย่นร้ร้ะหวัา่งศัษิยเ์กัา่และนกััศึักัษาปจ้จบุันัผู้า่น	ZOOM	Application	ทั�งสิ�น	4	ครั�ง	ช่วังเด็อ่นมกัราคม	
–	กัุมภาพันธ์	2564

การให้คำาปร้กษาเรื�องสุข้ภาพจัิต

	 สถาบัันฯ	 เชิญิผู้้้เช่�ยวัชาญิทางด็้านสุขภาพจิต	 เพ่�อให้คำปรึกัษาในทุกัเด็่อนแกั่นักัศึักัษาและบัุคลากัรสถาบัันฯ	 
เพ่�อผู้่อนคลายบัรรยากัาศัควัามตึงเคร่ยด็ในสถานกัารณิ์ป้จจุบััน

  การประกันคุณิภาพการศึึกษา

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาม่กัารประเมินคุณิภาพกัารศัึกัษาโด็ยคะแนนผู้ลกัารประเมินเฉล่�ยในป่กัารศัึกัษา	
2563	ทั�ง	3	ระดั็บั	เป็นดั็งน่�	ระดั็บัหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรบััณิฑิิต	4.00	และหลักัส้ตรดุ็ริยางคศัาสตรมหาบััณิฑิิต	
3.31	คะแนน	ระดั็บัสำนักัวัิชา	4.60	คะแนน	และระด็ับัสถาบััน	4.57	คะแนน
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Horn	3%
Euphonium/Trombone	3%
Double	Bass	3%
Piano	7%

Cello	7%

Violin	10%

Flute	10%

Trumpet	10%

จำนวันบัณฑิิตแต่ละเคร่�องม่อเอก

ภูาวัะการมีงานทำของบัณฑิิต

ศัึกัษาต่อ	7%

ประกัอบัอาช่พอิสระ	23%

ได็้งานทำ	67%

อ่�น	ๆ	3%

  บัณิฑิิตและภาวัะการมูีงานที่ำา

	 ในป่กัารศักึัษา	2563	สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันามบ่ัณัิฑิติท่�สำเรจ็กัารศักึัษาทั�งสิ�น	30	คน	ซึ่ึ�งได็ง้านทำหรอ่ศักึัษา
ต่อภายใน	1	ป่จำนวัน	29	คน	โด็ยสามารถแบั่งจำนวัณิบััณิฑิิตในแต่ละเคร่�องม่อเอกั	ภาวัะกัารม่งานทำ	และผู้ลกัาร
ประเมินบััณิฑิิตได็้ด็ังแผู้นภาพ	

Voice	13%

Viola	13%

ปริญิญิาโท	10%

Percussion	10%
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ส่วันที่ี� 5
การวิัจััย
และงานสร้างสรรค์
• การบริหารเงินทุนสนับสนุนด็้านการวัิจัย	

• ระบบสารสนเทศเพ่�อการวัิจัยและงานสร้างสรรค์

• การพัฒนาอาจารย์และเพิ�มสมรรถนะในการวัิจัย

• การเผ่ยแพร่องค์ควัามรู้จากงานวัิจัยและงานสร้างสรรค์



  การบริหารเงินทีุ่นสนับสนุนดี้านการวัิจััย

	 กัารบัริหารงบัประมาณิด็้านกัารวัิจัย	วัิจัยสร้างสรรค์	และงานสร้างสรรค์	ของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาด็ำเนิน
กัารโด็ยคณิะกัรรมกัาร	บัริหารเงินทุนอุด็หนุนงานวัิจัย	วัิจัยสร้างสรรค์	หร่องานสร้างสรรค์	และส่วันงานวัิจัยเพ่�อให้กัาร
ด็ำเนินงานสอด็คล้องกัับัพันธกัิจและมุ่งส่งเสริมบัุคลากัรของสถาบัันฯ	ให้ม่พ่�นท่�ในกัารเผู้ยแพร่ผู้ลงานของตนทั�งในระด็ับั
ชาตแิละนานาชาต	ิและพฒันาขด่็ควัามสามารถด็า้นวัจิยัของบัคุลากัรสถาบันัฯ	ใหผู้้ลติและสรา้งสรรคง์านวัจิยัท่�มค่ณุิภาพ	
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมทั�งในเชิงวัิชากัาร	ศัิลปวััฒนธรรม	และเชิงพาณิิชย์	ซึ่ึ�งในป่งบัประมาณิ	พ.ศั.	2564	
สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ได็้จัด็สรรงบัประมาณิสำหรับัสนับัสนุนกัารด็ำเนินงานด็ังกัล่าวัจำนวันทั�งสิ�น	700,000	บัาท	
ตามรายละเอ่ยด็ด็ังน่�

งบประมูาณิสนับสนุนดี้านการวัิจััย

ประเภูทงบประมาณ งบประมาณ	(บาท) ร้อยละ

สนับัสนุนงานวัิจัยและงานสร้างสรรค์ 400,000 57.14

เผู้ยแพร่ผู้ลงานวัิจัยและงานสร้างสรรค์ 200,000 28.57

วัารสารวัิชากัารด็้านด็นตร่ 100,000 14.29

รวัม 700,000 100.00
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ผู่้ช่วัยศาสตราจารย์	ด็ร.อโณทัย	นิติพน
รองอธิกัารบัด็่สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา

ธิิติมา	สุขแสงจันทร์
ผู้้้อำนวัยกัารสำนักังานสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา

ศาสตราจารย์	ด็ร.ณรงฤทธิิ�	ธิรรมบุตร
คณิะศัิลปกัรรมศัาสตร์
จุฬาลงกัรณิ์มหาวัิทยาลัย

ศักด็ิ�ระพี	รักตประจิต
นักัวัิจัย

สถาบัันด็นตร่กัลัยาณิิวัฒันา

พิชญ์สินี	ภูิธิ	นบพิชญธิาด็าร์
นักับัริหารงานทั�วัไป

สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา

รองศาสตราจารย์	ด็ร.ศรัณย์	นักรบ
คณิะมนุษยศัาสตร์

มหาวัิทยาลัยเกัษตรศัาสตร์	

คณิะกรรมูการบริหารเงินทีุ่นอุดีหนุนงานวัิจััย วัิจััยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์

ประธิานกรรมูการ

เลข้านุการ

ผู้ช่วัยเลข้านุการ

กรรมูการ
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	 ส่วันงานวัิจัยของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ได็้ปรับัปรุง
ระบับัสารสนเทศัเพ่�อสนบััสนนุกัารวัจิยัใหม้ป่ระสทิธภิาพ	ทนัสมยั	
และสอด็คล้องต่อกัารด็ำเนินงานในป้จจุบััน	ประกัอบัไปด็้วัย

	 1.	ระบับัสารสนเทศัห้องสมุด็	และระบับักัารส่บัค้นข้อม้ล
จากัแหล่งเร่ยนร้้อ่�น	 ๆ	 บันเคร่อข่ายออนไลน์จากัเคร่�อง
คอมพวิัเตอร	์ได็แ้กั	่กัารสบ่ัคน้หนงัสอ่	วัารสารวัชิากัาร	โนต้เพลง	
และนิตยสารท่�เกั่�ยวักัับัด็นตร่ต่าง	ๆ	เพ่�อกัารศัึกัษา	เช่น	Grove	
Dictionary	The	Oxford	Dictionary	of	Music	MGG	เป็นต้น	

  ระบบสารสนเที่ศึเพื�อการวัิจััยและงานสร้างสรรค์  

50

	 2.	ระบับัฐานข้อม้ลสําหรับักัารส่บัค้นงานวัิจัยและบัทควัามวัิชากัาร	ได็้แกั่	ฐานข้อม้ล	JSTOR	และฐานข้อม้ล	
EBSCOhost	(RILM)	เป็นต้น

	 3.	ระบับัฐานข้อม้ลสําหรับักัารส่บัค้นโน้ตเพลง	แบับัฝ่ึกัหัด็	และไฟ้ล์บัันทึกัเส่ยงต่าง	ๆ	เช่น	ฐานข้อม้ล	IMSLP	
Music	Library	(Open	source)	ฐานข้อม้ล	Digital	Concert	Hall	ฐานข้อม้ลด็นตร่คลาสสิกัของวัง	Berlin	Philharmonic	
Orchestra	ฐานข้อม้ล	NAXOS	Music	Library

	 4.	 เวั็บัไซึ่ต์สําหรับักัารเปิด็รับับัทควัามวัิชากัารและบัทควัามวัิจัย	https://www.pgvis.pgvim.ac.th/	 เพ่�อกัารนํา
เสนอผู้ลงานในโครงกัารกัารจัด็ประชุมวัชิากัารนานาชาตทิางด็า้นด็นตร	่และเผู้ยแพร่รายงานสบ่ัเน่�องและเอกัสารประกัอบั
งานประชุมวัิชากัารระด็ับันานาชาติ	

	 5.	เวั็บัไซึ่ต์วัารสารวัิชากัารด็นตร่สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	โด็ยเปิด็รับับัทควัามวัิชากัารและบัทควัามวัิจัย	เพ่�อ
กัารเผู้ยแพรอ่งคค์วัามร้ท้างด็า้นด็นตรใ่นรป้แบับับัทควัามวัจิยัและบัทควัามวัชิากัารท่�มเ่น่�อหาครอบัคลมุทางด็า้นสาขาวัชิา
ด็นตร่	และงานสร้างสรรค์ทางด็้านด็นตร่อ่�น	ๆ

	 6.	ระบับัอินทราเน็ตของสํานักังานบัริหารเทคโนโลย่สารสนเทศัเพ่�อกัารพัฒนากัารศัึกัษา	(UniNet)
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  การพัฒนาอาจัารย์และเพิ�มูสมูรรถนะในการวัิจััย

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้สนับัสนุนให้บัุคลากัรของสถาบัันฯ	พัฒนาควัามร้้ด็้านวัิชากัาร	และเสริมสร้างควัาม
เข้มแข็งทางกัารวัิจัย	รวัมถึงจัด็อบัรมให้ควัามร้้และเข้าร่วัมกัารอบัรม	สัมมนาภายนอกั	เพ่�อให้คณิาจารย์สถาบัันฯ	ให้
บัริกัารวัิชากัารท่�เป็นประโยชน์ต่อไป	ตามรายละเอ่ยด็ด็ังน่�

อ.ดีร.จัิรเดีช เสตพันธิุ

• 2	ตุลาคม	2563	เป็นกัรรมกัารพิจารณิาโครงร่างงานวิัจยัของอาจารย์	คณิะศิัลปกัรรมศัาสตร์	มหาวิัทยาลัยขอนแก่ัน	

• 19	ตุลาคม	2563	เป็นกัรรมตัด็สินกัารประพันธ์ด็นตร่	โครงกัารรางวััลยุวัศัิลปินไทย	(Young	Thai	Artist	
Award)	2563	โด็ยม้ลนิธิ	SCG	ในวัันท่�	ณิ	วัิทยาลัยด็ุริยางคศัิลป์	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล

• 30	ม่นาคม	2564	เป็นกัรรมกัารสอบัโครงร่างวัิทยานิพนธ์	นิสิตหลักัส้ตรครุศัาสตรมหาบััณิฑิิต	สาขาวัิชา
ด็นตร่ศัึกัษา	คณิะครุศัาสตร์	จุฬาลงกัรณิ์มหาวัิทยาลัย	
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อ.ดีร. ศึุภพร สุวัรรณิภักดีี

• อาจารยพ์เิศัษรายวัชิา	TU102	Social	Life	Skills	ภาคกัารศักึัษา	2/2019	ณิ	คณิะเศัรษฐศัาสตร	์มหาวัทิยาลยั
ธรรมศัาสตร์	หลักัส้ตรนานาชาติ	(International	College)

• 21	กัมุภาพันธ	์2564	เป็นวัิทยากัรรบััเชิญิบัรรยายหวััข้อ	“กัารพัฒนาศัักัยภาพทักัษะกัารใช้ภาษาอังกัฤษและ
ทักัษะทางด็้านด็ิจิทัลสําหรับันักัศัึกัษาวัิทยาลัยกัารด็นตร่ฯ”	ผู้่านระบับั	Zoom	Cloud	Meeting	แกั่นักัศัึกัษา
วัิทยาลัยกัารด็นตร่	มหาวัิทยาลัยราชภัฏิบั้านสมเด็็จเจ้าพระยา	และนักัศัึกัษาคณิะศัิลปศัาสตร์	มหาวัิทยาลัย
ธรรมศัาสตร์

• 16	และ	30	พฤษภาคม	2564	เปน็วัทิยากัรรบััเชญิิบัรรยายหัวัขอ้	“พด้็พร�ำทําเพลง	Music	Activity	Outreach	
แบั่งป้นควัามสุข”	ผู้่านระบับั	Zoom	Cloud	Meeting	ให้กัับันักัศัึกัษาวัิทยาลัยกัารด็นตร่	มหาวัิทยาลัยราชภัฏิ
บั้านสมเด็็จเจ้าพระยา	และนักัศึักัษามหาวัิทยาลัยราชภัฏิสงขลา	และเคร่อข่ายนิสิตนักัศัึกัษาทางด็้านด็นตร่
แห่งประเทศัไทย	(THEMSN)

อ. ธินสิที่ธิิ� ศึิริพานิชวััฒนา

• 13	-	14	พฤศัจกิัายน	และ	3	–	4	ธนัวัาคม	2563	เป็นวัทิยากัรรับัเชญิิบัรรยายเก่ั�ยวักับัักัารเล่น	Percussion	 
ในวังออร์เคสตรา	และกัารแสด็ง	solo	percussion	ให้กับััวังออร์เคสตราเยาวัชนเทศับัาลนครยะลา	จงัหวัดั็ยะลา

• 15	 -	16	พฤศัจิกัายน	2563	เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิบัรรยายเกั่�ยวักัับักัารเล่น	Percussion	ในวังออร์เคสตรา	
และกัารแสด็ง	solo	percussion	ให้กัับัโรงเร่ยนเทศับัาล	5	จังหวััด็สงขลา

Margaret Hayne Kim

• 5	ม่นาคม	2564	เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิจัด็ทำ	Violin	Masterclass	แบับัออนไลน์	จัด็โด็ย	Central	Michigan	
University,	USA	

อ.ดีร.อภิชัย จัันที่นข้จัรฟุ้้ง

• 11	กัุมภาพันธ์	2564	เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิบัรรยายหัวัข้อ	“Reimagining	the	Student	Recital”	ผู้่านระบับั	
Zoom	Cloud	Meeting	ให้กัับั	Cardiff	University	School	of	Music	ร่วัมกัับัผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์	ด็ร.อโณิทัย	
นิติพน	และ	Dr.	Elissa	Miller–Kay
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ผู้ช่วัยศึาสตรจัารย์ ดีร.อโณิที่ัย นิติพน

• 25	-	26	พฤศัจิกัายน	2563	เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิงาน	Multiplier	Seminar	for	Doctoral	Supervisors	in	
Artistic	Research	Online	event	hosted	by	Orpheus	Instituut	(Ghent,	BE)

• 19	มน่าคม	2564	เปน็วัทิยากัรรบััเชญิิ	Composers	Forum:	Anothai	Nitibhon	(Keynote	Speaker),	Cornell	
University

• 15	 -	 16	 เมษายน	2564	 เป็นกัรรมกัารสอบัในหลักัส้ตร	Master	of	Music	Programme	ณิ	Royal	
Conservatoire	The	Hague	ประเทศัเนเธอร์แลนด็์		

• 22	 เมษายน	2564	 เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิ	Unbound	Listening	#	2	(Keynote	Speaker),	HCMF	–	
Huddersfield	Contemporary	Music	Festival

• 2	มิถุนายน	2564	เป็นวัิทยากัรรับัเชิญิ	Higher	Music	Education	 in	SEA:	More	Alive	Than	Ever!	
(Keynote	Speaker),	SEA	Music	Academy	Online

• 11	มิถุนายน	2564	เป็นวัิทยากัรบัรรยายพิเศัษ	หัวัข้อ	"สร้างศัิลป์	หร่อสร้างสรรค์"	คําถามของคนด็นตร่	ใน
เวัลาแห่งควัามเปล่�ยนแปลง	ในกัารประชุมวัิชากัารระด็ับัชาติ	ด็้านเส่ยงและด็นตร่	แห่งมหาวัิทยาลัยศัิลปากัร	
ครั�งท่�	2

• 23	มิถุนายน	2564	เข้าร่วัมกัารอบัรมเร่�อง	Quality	assurance	in	higher	(music)	education:	a	webinar	
for	staff	and	students,	MusiQuE-QE	
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	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ด็ำเนินกัารช่องทางต่าง	ๆ	สำหรับักัารเผู้ยแพร่องค์ควัามร้้จากังานวัิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณิาจารย์	นักัวัิจัย	และนักัศัึกัษา	ในช่องทางท่�หลากัหลาย	ประกัอบัด็้วัย

เจ้าของผ่ลงาน เจ้าของผ่ลงาน

อาจารย์	ด็ร.จิรเด็ช	เสตะพันธุ Setabundhu,	J.	(2020).	Another	 road:	An	 intersection	of	
music	and	 language.	Proceedings	of	 International	Joint	
Conference	on	Arts	and	Humanities	(IJCAH)	2020.

Music	composition:	Even	Cathy	Berbarian	(multimedia	with	
with	performer),	Thailand	New	Music	and	Art	Symposium	
2020:	Human,	Technology	and	Simulation,	Bangkok	Art	&	
Cultural	Centre,	Bangkok,	Thailand	(2020);	Musique	de	la	
Vie	Concert	Series:	Devil	Road,	Princess	Galyani	Vadhana	
Institute	of	Music,	Bangkok,	Thailand	(2018).

ผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์	ด็ร.อโณิทัย	นิติพน “Live	a	Round”,	Feb	2021	Sonic	postcards	&	collage	piece	
for	web-base	 performance	 commissioned	 by	 Tacet(i)	
Ensemble,	supported	by	British	Council	Grant	2021	Retrieved	
from	https://youtu.be/oMxc-27LDq8

“Unforgetting	Moon”	for	Orchestra,	Dancer	and	Video,	Dec	
2020,	กัารแสด็งด็นตร่ไทยจ่นสร้างสรรค์ฉลองควัามสัมพันธ์	45	
ป	่ไทย-จน่	“The	Dawn	of	Spring”	ณิ	โรงละครแหง่ชาต[ิAvailable	
from	https://www.youtube.com/watch?v=hnxYtXZvU78]

  การเผยแพร่องค์ควัามูรู้จัากงานวัิจััยและงานสร้างสรรค์ 
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เจ้าของผ่ลงาน เจ้าของผ่ลงาน

ผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์	ด็ร.ชัญิพงศั์	ทองสวั่าง C.	Thongsawang,	 "Waveform	Analysis	and	Perception	of	
Harpsichord	Sounds	with	Various	Articulations	and	Ornaments,"	
2021	7th	International	Conference	on	Engineering,	Applied	
Sciences	 and	Technology	 (ICEAST),	2021,	 pp.	39-44,	 
doi:	10.1109/ICEAST52143.2021.9426299.

อาจารย์	ด็ร.Jean-David	Caillouët "Conformity	Obscures	Visions	of	Independant	Desires"	for	
chamber	ensemble,	Visuals	 and	electronics,	Dec	2020	
comminssioned	by	TaCeTi	Retrieved	 from	https://www.
youtube.com/watch?v=KHQFi4sVcaI]

"Conformity	Obscures	Visions	of	Independant	Desires"	for	
chamber	ensemble,	Visuals	 and	electronics,	Dec	2020	
comminssioned	by	TaCeTi	Retrieved	 from	https://www.
youtube.com/watch?v=KHQFi4sVcaI]

อาจารย์	ด็ร.อภิชัย	จันทนขจรฟุ้้ง Music	Performance:	Twilight	of	the	Classical	Guitar,	Princess	
Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	 International	Music	
Festival.	(2021)	Retrieved	from	https://fb.watch/v/C9EX_ZKo/

อาจารย์	ด็ร.ศัุภพร	สุวัรรณิภักัด็่ ศัุภพร	สุวัรรณิภักัด็่,	ณิัฐศัรันย์	ทฤษฎิคุณิ	และสุขนิษฐ์	สะสมสิน.	
(2563).	 สุมหัวัคอนเสิร์ต:	กัารวัางแผู้นและพัฒนากัารจัด็แสด็ง
คอนเสิร์ตเคร่อข่ายนิสิตนักัศึักัษาทางด้็านด็นตร่แห่งประเทศัไทย	
ครั�งท่�	2.	วัารสารด็นตร่บั้านสมเด็็จฯ,	2(1).	89-106
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เจ้าของผ่ลงาน เจ้าของผ่ลงาน

อาจารย์	ธนสิทธิ�	ศัิริพานิชวััฒนา Creative	Work:	E-learning	Video	1	and	2,	Princess	Galyani	
Vadhana	Institute	of	Music	(2020).

Music	 performance:	Double	Marimbas	Concerto	 “The	
Universe”	by	Ludwig	Albert	with	Million	Wind	Philiharmonic,	
Thailand	Cutural	Centre,	Thailand	(2020).

Creative	Work:	Hanumand	for	Percussion	Ensemble,	Star	
Music	Publishing.	“Hanuman.”	Music	by	Jinnawat	Mansap	
and	arranged	by	Tanasit	Siripanichwattana	 for	Percussion	
Ensemble	Grade	4,	edited	by	Star	Music	Publishing	(2020).	
[Available	 from	https://starmusicpublish	 ing.com/product/
hanuman-2/]

Music	performance:	Construction	No.1	for	Percussion	Duo	
and	Sound,	Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	
(2020).

Music	performance:	Thailand	Philharmonic	Orchestra	Concerts,	
Prince	Mahidol	Hall,	Thailand	(2020)

Music	performance:	Royal	Bangkok	Symphony	Orchestra	
Concert,	Thailand	Cultural	Center,	Thailand	(2020).

Music	performance	and	Creative	work:	World	Percussion	
Movement	(Artist	and	Jury),	Prince	Mahidol	Hall,	Thailand	
(2020)

อาจารย์	Margaret	Hayne	Kim Music	performance:	Hindemith	Quintet.	Thailand	International	
Clarinet	Academy,	(2020)

Music	performance:	Catch	(performance	of	Thomas	Adès),	
Thailand	International	Clarinet	Academy,	(2020)

Music	performance:	Chamber	Music	Night	II	(performance	
of	Frank	Sonata	for	violin/	piano),	Siam	Ratchada	Auditorium	
(2020)

อาจารย์	สิรวัิชญิ์	คงบัันด็าลสุข Music	performance:	spaces	1	(ensemble	version)	for	two	
performers	with	bluetooth	speakers,	three	players	with	musical	
instruments,	pink	noise(s),	sine	tone,	and	bluetooth	speakers	
in	Thailand	New	Music	and	Arts	Symposium	2020:	Human,	
Technology,	Simulation	(2020).
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ส่วันที่ี� 6
การบริการวิัชาการ 
และที่ำานุบำารุงศิึลปวััฒนธิรรมู 

• การบริการวัิชาการ

• การทำานุบำารุงศิลปวััฒนธิรรม



  การบริการวัิชาการ 

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้ด็ำเนินงานเพ่�อเผู้ยแพร่ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่คลาสสิกัให้กัับัเยาวัชน	และผู้้้สนใจ	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้ด็ำเนินงานเพ่�อเผู้ยแพร่ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่คลาสสิกัให้กัับัเยาวัชน	และผู้้้สนใจ
ทั�วัไป	ตามภารกัิจของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาในกัารเป็นศั้นย์กัลางทางด็้านกัารศัึกัษาด็นตร่	เพ่�อสร้างเคร่อข่ายกัารทั�วัไป	ตามภารกัิจของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาในกัารเป็นศั้นย์กัลางทางด็้านกัารศัึกัษาด็นตร่	เพ่�อสร้างเคร่อข่ายกัาร
เร่ยนร้้ทางด็้านด็นตร่คลาสสิกั	ให้กัับัสถาบัันกัารศัึกัษา	ทั�งในระด็ับัอุด็มศัึกัษา	มัธยมศัึกัษาและประถมศัึกัษา	และเพ่�อเร่ยนร้้ทางด็้านด็นตร่คลาสสิกั	ให้กัับัสถาบัันกัารศัึกัษา	ทั�งในระด็ับัอุด็มศัึกัษา	มัธยมศัึกัษาและประถมศัึกัษา	และเพ่�อ
เป็นพ่�นท่�ในกัารเผู้ยแพร่องคค์วัามร้้ใหมท่างด้็านด็นตร	่และสร้างควัามร่วัมมอ่	ในกัารทำงานบัริกัารวิัชากัารทางด้็านด็นตร่เป็นพ่�นท่�ในกัารเผู้ยแพร่องคค์วัามร้้ใหมท่างด้็านด็นตร	่และสร้างควัามร่วัมมอ่	ในกัารทำงานบัริกัารวิัชากัารทางด้็านด็นตร่
คลาสสิกัระหวั่างบัุคลากัรทางด้็านด็นตร่คลาสสิกัทั�งในประเทศัและต่างประเทศั	โด็ยสอด็คล้องต่อกัารเปล่�ยนแปลงและคลาสสิกัระหวั่างบัุคลากัรทางด้็านด็นตร่คลาสสิกัทั�งในประเทศัและต่างประเทศั	โด็ยสอด็คล้องต่อกัารเปล่�ยนแปลงและ
ข้อจำกััด็ท่�เกัิด็ขึ�นในช่วังเวัลากัารแพร่ระบัาด็ของเช่�อไวัรัส	COVID-19	ม่โครงกัารจำนวัน	5	โครงกัาร	ด็ังน่�ข้อจำกััด็ท่�เกัิด็ขึ�นในช่วังเวัลากัารแพร่ระบัาด็ของเช่�อไวัรัส	COVID-19	ม่โครงกัารจำนวัน	5	โครงกัาร	ด็ังน่�
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โครงการการจััดีประชุมูวัิชาการนานาชาติ 2021
“นวััตกรรมูดีนตรีกับการพัฒนาสังคมูวััฒนธิรรมูอาเซีียน”
International Symposium “Music Innovation and Socio-Cultural Development of ASEAN” 2021

	 โครงกัารน่�จัด็ขึ�นระหว่ัางวัันท่�	23	 -	27	 สิงหาคม		 โครงกัารน่�จัด็ขึ�นระหว่ัางวัันท่�	23	 -	27	 สิงหาคม	
2564	 ในร้ปแบับักัารสัมมนาผู้่านเวั็บัไซึ่ต์ออนไลน์	2564	 ในร้ปแบับักัารสัมมนาผู้่านเวั็บัไซึ่ต์ออนไลน์	
(Webninar)	ประกัอบัด็้วัย	กัารบัรรยายของวัิทยากัรผู้้้ทรง(Webninar)	ประกัอบัด็้วัย	กัารบัรรยายของวัิทยากัรผู้้้ทรง
คุณิวุัฒิ	(Keynote)	กัารเสวันาของวิัทยากัรผู้้้ทรงคุณิวุัฒิ	คุณิวุัฒิ	(Keynote)	กัารเสวันาของวิัทยากัรผู้้้ทรงคุณิวุัฒิ	
(Panel	Discussion)	กัารนำเสนอผู้ลงานวัิจัย	นวััตกัรรม(Panel	Discussion)	กัารนำเสนอผู้ลงานวัิจัย	นวััตกัรรม
และผู้ลงานสร้างสรรค์	(Paper	Presentation,	Showcase,	และผู้ลงานสร้างสรรค์	(Paper	Presentation,	Showcase,	
Performance)	 ได็้แกั่	 กัารบัรรยาย	 เสวันาวิัชากัาร	 Performance)	 ได็้แกั่	 กัารบัรรยาย	 เสวันาวิัชากัาร	 
โด็ยวัทิยากัรผู้้ท้รงคณุิวุัฒ	ิจำนวัน	16	ตอนและกัารนำเสนอโด็ยวัทิยากัรผู้้ท้รงคณุิวุัฒ	ิจำนวัน	16	ตอนและกัารนำเสนอ
ผู้ลงานวัิชากัาร	ผู้ลงานสร้างสรรค์	และกัารแสด็ง	จำนวัน	ผู้ลงานวัิชากัาร	ผู้ลงานสร้างสรรค์	และกัารแสด็ง	จำนวัน	
17	ตอน	และกัารจัด็ทำเอกัสารส่บัเน่�องจากักัารประชุม17	ตอน	และกัารจัด็ทำเอกัสารส่บัเน่�องจากักัารประชุม
วัิชากัาร	(Proceeding)วัิชากัาร	(Proceeding)

	 กัารจัด็งานม่ผู้้้เข้าร่วัมชมผู้่านระบับัออนไลน์กัว่ัา		 กัารจัด็งานม่ผู้้้เข้าร่วัมชมผู้่านระบับัออนไลน์กัว่ัา	
10,000	คน	จากั	28	ประเทศั	โด็ยครอบัคลมุกัลุม่ประเทศั10,000	คน	จากั	28	ประเทศั	โด็ยครอบัคลมุกัลุม่ประเทศั
ในภม้ภิาคอาเซึ่ย่น	เอเชย่	ยโุรป	ทวัป่อเมรกิัาใต	้เน่�องด็ว้ัยในภม้ภิาคอาเซึ่ย่น	เอเชย่	ยโุรป	ทวัป่อเมรกิัาใต	้เน่�องด็ว้ัย
กัารนำเสนอท่�ม่ควัามหลากัหลาย	และตรงกัับัควัามสนใจกัารนำเสนอท่�ม่ควัามหลากัหลาย	และตรงกัับัควัามสนใจ
ของกัลุ่มสังคมวิัชากัารทางด็้านด็นตร่ในป้จจุบััน	ทั�งนักัของกัลุ่มสังคมวิัชากัารทางด็้านด็นตร่ในป้จจุบััน	ทั�งนักั
วัิชากัารด็นตร่	และผู้้้ท่�ศัึกัษาทางด็้านวััฒนธรรมด็นตร่ทั�งวัิชากัารด็นตร่	และผู้้้ท่�ศัึกัษาทางด็้านวััฒนธรรมด็นตร่ทั�ง
ในและตา่งประเทศั	รวัมไปถึงกัลุม่ผู้้ฟ้้ง้กัลุม่ใหม่	เชน่	กัลุม่ในและตา่งประเทศั	รวัมไปถึงกัลุม่ผู้้ฟ้้ง้กัลุม่ใหม่	เชน่	กัลุม่
ด็นตรช่าตพินัธ	์ด็นตรร่ว่ัมสมยั	และงานบัร้ณิากัารทางด็า้นด็นตรช่าตพินัธ	์ด็นตรร่ว่ัมสมยั	และงานบัร้ณิากัารทางด็า้น
ด็นตรอ่่�น	ๆ 	อก่ัทั�ง	ยงักัอ่ใหเ้กัดิ็กัารทำงานด็า้นวัชิากัารรว่ัมด็นตรอ่่�น	ๆ 	อก่ัทั�ง	ยงักัอ่ใหเ้กัดิ็กัารทำงานด็า้นวัชิากัารรว่ัม
กัับัองค์กัร	สถาบัันกัารศัึกัษาในต่างประเทศั	เพ่�อกัารสร้างกัับัองค์กัร	สถาบัันกัารศัึกัษาในต่างประเทศั	เพ่�อกัารสร้าง
งานวัิจัยสร้างสรรค์	 หลายสถาบัันฯ	 อาทิ	 Sibelius	งานวัิจัยสร้างสรรค์	 หลายสถาบัันฯ	 อาทิ	 Sibelius	
Academy,	Uniarts	Helsinki		รวัมทั�งม่โครงกัารต่อเน่�องAcademy,	Uniarts	Helsinki		รวัมทั�งม่โครงกัารต่อเน่�อง
ร่วัมกัับั	Yong	Siew	Toh	Conservatory	of	Music	หร่อ	ร่วัมกัับั	Yong	Siew	Toh	Conservatory	of	Music	หร่อ	
University	of	the	Philippines,	College	Of	Music		เพ่�อUniversity	of	the	Philippines,	College	Of	Music		เพ่�อ
กัารทำงานวัิจัยร่วัมกัันต่อไปในอนาคตด็้วัยกัารทำงานวัิจัยร่วัมกัันต่อไปในอนาคตด็้วัย
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  โครงกัารได็้ด็ําเนินกัารจัด็เสวันาและกัารนำเสนอผู้ลงานทางด็้านกัารประพันธ์เกั่�ยวักัับัเคร่�องด็นตร่ต่างวััฒนธรรมโครงกัารได็้ด็ําเนินกัารจัด็เสวันาและกัารนำเสนอผู้ลงานทางด็้านกัารประพันธ์เกั่�ยวักัับัเคร่�องด็นตร่ต่างวััฒนธรรม
ผู้่านระบับัออนไลน์ในช่วังเด็่อนพฤษภาคม	–	 ตุลาคม	2564	เป็นกัารทำงานร่วัมกัันระหวั่างนักัด็นตร่อาเซึ่่ยนและนักัผู้่านระบับัออนไลน์ในช่วังเด็่อนพฤษภาคม	–	 ตุลาคม	2564	เป็นกัารทำงานร่วัมกัันระหวั่างนักัด็นตร่อาเซึ่่ยนและนักั
ประพนัธเ์พลง	เพ่�อสง่ตอ่ควัามร้ท้่�มาจากัผู้ลงานกัารคน้ควัา้และกัารทาํงานรว่ัมกันัแกัผู่้้เ้ขา้รว่ัมโครงกัารท่�มค่วัามสนใจในประพนัธเ์พลง	เพ่�อสง่ตอ่ควัามร้ท้่�มาจากัผู้ลงานกัารคน้ควัา้และกัารทาํงานรว่ัมกันัแกัผู่้้เ้ขา้รว่ัมโครงกัารท่�มค่วัามสนใจใน
กัารศัึกัษาด็นตร่ภ้มิภาคเอเช่ยร่วัมกัับัด็นตร่คลาสสิกั	ผู้่านรายกัาร	South	East	Asian	Music	Sessions	เป็นช่องทางท่�กัารศัึกัษาด็นตร่ภ้มิภาคเอเช่ยร่วัมกัับัด็นตร่คลาสสิกั	ผู้่านรายกัาร	South	East	Asian	Music	Sessions	เป็นช่องทางท่�
สามารถต่อยอด็ให้เกัิด็เป็นเคร่อข่ายในกัารทํางานนวััตกัรรมด็นตร่ไทยและเอเช่ยต่อไปได็้ในอนาคตสามารถต่อยอด็ให้เกัิด็เป็นเคร่อข่ายในกัารทํางานนวััตกัรรมด็นตร่ไทยและเอเช่ยต่อไปได็้ในอนาคต

โครงการบริการวัิชาการเพื�อสังคมูดี้านดีนตรีไที่ยและดีนตรีเอเชีย
(Musique de la Terre)
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โครงการศึูนย์ต้นแบบการศึึกษาเรียนรู้ดีนตรีตลอดีชีวัิต

	 โครงกัารน่�ได็้จัด็ทำเว็ับัไซึ่ต์	https://musicol.pgvim.ac.th/	สำหรับัเร่ยนร้้แบับัออนไลน์ท่�ม่เน่�อหาทางด้็านด็นตร่	 โครงกัารน่�ได็้จัด็ทำเว็ับัไซึ่ต์	https://musicol.pgvim.ac.th/	สำหรับัเร่ยนร้้แบับัออนไลน์ท่�ม่เน่�อหาทางด้็านด็นตร่
และศัลิปะเพ่�อสง่เสรมิกัารพัฒนาศักััยภาพมนุษยใ์นแตล่ะชว่ังวัยัผู่้านกัจิกัรรมทางด็า้นด็นตร	่และทำให้เกัดิ็กัารบัร้ณิากัารและศัลิปะเพ่�อสง่เสรมิกัารพัฒนาศักััยภาพมนุษยใ์นแตล่ะชว่ังวัยัผู่้านกัจิกัรรมทางด็า้นด็นตร	่และทำให้เกัดิ็กัารบัร้ณิากัาร
ของศัาสตร์ทางด็้านศัิลปะท่�ม่หลากัหลาย	ประกัอบัไปด็้วัย	กัารร้องเพลง	กัารเคล่�อนไหวั	กัารเล่าเร่�องกัารวัาด็ร้ป	ทฤษฎ่ของศัาสตร์ทางด็้านศัิลปะท่�ม่หลากัหลาย	ประกัอบัไปด็้วัย	กัารร้องเพลง	กัารเคล่�อนไหวั	กัารเล่าเร่�องกัารวัาด็ร้ป	ทฤษฎ่
ด็นตร่	กัารประพันธ์	ทำให้สามารถท่�จะต่อยอด็ไปส้่กัารพัฒนาตนเองในมิติอ่�น	ๆ 	ได็้อ่กัด็้วัย	พร้อมทั�งม่กัิจกัรรม	PGVIM	ด็นตร่	กัารประพันธ์	ทำให้สามารถท่�จะต่อยอด็ไปส้่กัารพัฒนาตนเองในมิติอ่�น	ๆ 	ได็้อ่กัด็้วัย	พร้อมทั�งม่กัิจกัรรม	PGVIM	
Singers	Play	on	ด็นตร่	ช่วัิต	ควัามหวััง	ท่�จัด็ขึ�นในวัันท่�	12-13	และ	18-19	ธันวัาคม	2564	และเผู้ยแพร่ทางเฟ้ซึ่บัุ๊กั	Singers	Play	on	ด็นตร่	ช่วัิต	ควัามหวััง	ท่�จัด็ขึ�นในวัันท่�	12-13	และ	18-19	ธันวัาคม	2564	และเผู้ยแพร่ทางเฟ้ซึ่บัุ๊กั	
PGVIMsingers	เพ่�อส่งเสริมกัารเร่ยนร้้กัิจกัรรมด็นตร่ร่วัมกัันในแต่ละช่วังวััยตั�งแต่วััยเด็็กัจนถึงผู้้้ส้งอายุPGVIMsingers	เพ่�อส่งเสริมกัารเร่ยนร้้กัิจกัรรมด็นตร่ร่วัมกัันในแต่ละช่วังวััยตั�งแต่วััยเด็็กัจนถึงผู้้้ส้งอายุ
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หน่วัยบริการวัิชาการดี้านดีนตรี

	 หนว่ัยบัรกิัารวัชิากัารด็า้นด็นตรข่องสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	จดั็ตั�งขึ�นเพ่�อใหบ้ัรกิัารควัามร้ด้็า้นด็นตรทั่�งทฤษฎ่	 หนว่ัยบัรกิัารวัชิากัารด็า้นด็นตรข่องสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	จดั็ตั�งขึ�นเพ่�อใหบ้ัรกิัารควัามร้ด้็า้นด็นตรทั่�งทฤษฎ่
และปฏิิบััติแกั่เยาวัชนผู้้้ม่ควัามสามารถพิเศัษ	และบัุคคลทั�วัไป	โด็ยให้บัริกัารจัด็อบัรมสัมมนา	บัริหารจัด็กัารเทศักัาลและปฏิิบััติแกั่เยาวัชนผู้้้ม่ควัามสามารถพิเศัษ	และบัุคคลทั�วัไป	โด็ยให้บัริกัารจัด็อบัรมสัมมนา	บัริหารจัด็กัารเทศักัาล
ด็นตร	่รวัมทั�งเปน็ท่�ปรกึัษาด็า้นด็นตรแ่ละวัฒันธรรมเชงิธรุกัจิสรา้งสรรค	์ประกัอบัด็ว้ัย	2	หลกััสต้ร	คอ่	หลกััสต้ร	PGVIM	ด็นตร	่รวัมทั�งเปน็ท่�ปรกึัษาด็า้นด็นตรแ่ละวัฒันธรรมเชงิธรุกัจิสรา้งสรรค	์ประกัอบัด็ว้ัย	2	หลกััสต้ร	คอ่	หลกััสต้ร	PGVIM	
Young	Artist	Academy	(YAA)	และหลักัส้ตร	PGVIM	Weekend	Academy	(PWA)	เป็นช่องทางในกัารสร้างโอกัาสYoung	Artist	Academy	(YAA)	และหลักัส้ตร	PGVIM	Weekend	Academy	(PWA)	เป็นช่องทางในกัารสร้างโอกัาส
ใหเ้ยาวัชน	บุัคคลทั�วัไปท่�สนใจ	ใชเ้วัลาว่ัางในกัารพัฒนาตนเองด้็านด็นตร	่เขา้เรย่นและฝึ่กัซ้ึ่อมร่วัมกับััคณิาจารย์	นักัศึักัษาใหเ้ยาวัชน	บุัคคลทั�วัไปท่�สนใจ	ใชเ้วัลาว่ัางในกัารพัฒนาตนเองด้็านด็นตร	่เขา้เรย่นและฝึ่กัซ้ึ่อมร่วัมกับััคณิาจารย์	นักัศึักัษา
ของสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	อก่ัทั�งยงัสง่เสริมใหน้กััศักึัษาสามารถหารายได้็ในระหว่ัางเรย่นได้็อก่ัด้็วัยและมก่ัารแสด็งของสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	อก่ัทั�งยงัสง่เสริมใหน้กััศักึัษาสามารถหารายได้็ในระหว่ัางเรย่นได้็อก่ัด้็วัยและมก่ัารแสด็ง
ด็นตร่ออนไลน์เพลง	 “พระจันทร์แทนใจฉัน”	 โด็ยใช้เคร่�องด็นตร่ประจำชาติไทย	 ได็้แกั่	 ระนาด็	ขลุ่ย	ซึ่ออ้้ของไทย ด็นตร่ออนไลน์เพลง	 “พระจันทร์แทนใจฉัน”	 โด็ยใช้เคร่�องด็นตร่ประจำชาติไทย	 ได็้แกั่	 ระนาด็	ขลุ่ย	ซึ่ออ้้ของไทย 
และซึ่อเอ้อร์ห้ของจ่นผู้สมผู้สานกัับัเคร่�องด็นตร่ตะวัันตกั	เช่น	เชลโล	วัิโอลาและไวัโอลิน	ในช่วังเทศักัาลไหวั้พระจันทร์และซึ่อเอ้อร์ห้ของจ่นผู้สมผู้สานกัับัเคร่�องด็นตร่ตะวัันตกั	เช่น	เชลโล	วัิโอลาและไวัโอลิน	ในช่วังเทศักัาลไหวั้พระจันทร์

โครงการเที่ศึกาลดีนตรีและนวััตศึิลป์นานาชาติ

	 โครงกัารน่�จัด็ขึ�นในช่วังเด็่อนเมษายน	-	กัรกัฎาคม	2564	เพ่�อเป็นศั้นย์กัลางในกัารค้นหา	สนับัสนุน	และพัฒนา	 โครงกัารน่�จัด็ขึ�นในช่วังเด็่อนเมษายน	-	กัรกัฎาคม	2564	เพ่�อเป็นศั้นย์กัลางในกัารค้นหา	สนับัสนุน	และพัฒนา
บัุคลากัรและนักัศัึกัษาของไทยให้ได็้รับัประสบักัารณ์ิทางศัิลปวััฒนธรรมท่�ผู้สมผู้สานอัตลักัษณ์ิของชาติกัับัควัามร้้ บัุคลากัรและนักัศัึกัษาของไทยให้ได็้รับัประสบักัารณ์ิทางศัิลปวััฒนธรรมท่�ผู้สมผู้สานอัตลักัษณ์ิของชาติกัับัควัามร้้ 
ด็า้นด็นตรส่ากัล	และศัลิปะรว่ัมสมยัในเเขนงอ่�น	ด้็วัยกัารคน้ควัา้และสรา้งสรรคแ์นวัทางท่�เหมาะสมสามารถสรา้งผู้ลงานด็า้นด็นตรส่ากัล	และศัลิปะรว่ัมสมยัในเเขนงอ่�น	ด้็วัยกัารคน้ควัา้และสรา้งสรรคแ์นวัทางท่�เหมาะสมสามารถสรา้งผู้ลงาน
เชิงนวััตศิัลป์	ต่อยอด็และพัฒนาอุตสาหกัรรมด็นตร่คลาสสิกัไทยให้ม่ควัามยั�งย่นเพ่�อต่อยอด็เป็นเศัรษฐกิัจสร้างสรรค์เชิงนวััตศิัลป์	ต่อยอด็และพัฒนาอุตสาหกัรรมด็นตร่คลาสสิกัไทยให้ม่ควัามยั�งย่นเพ่�อต่อยอด็เป็นเศัรษฐกิัจสร้างสรรค์
มล้ค่าสง้	ตามพระปณิธิานของสมเด็จ็พระเจ้าพ่�นางเธอ	เจา้ฟ้า้กัลัยาณิวิัฒันา	กัรมหลวังนราธิวัาศัน์ราชนครินทร์	ในฐานะมล้ค่าสง้	ตามพระปณิธิานของสมเด็จ็พระเจ้าพ่�นางเธอ	เจา้ฟ้า้กัลัยาณิวิัฒันา	กัรมหลวังนราธิวัาศัน์ราชนครินทร์	ในฐานะ
องค์อุปถัมภ์ด็นตร่คลาสสิกัในประเทศัไทยในกัารส่งเสริมด็นตร่คลาสสิกัส้่สังคมไทย	โด็ยโครงกัารน่�ประกัอบัไปด้็วัย	 องค์อุปถัมภ์ด็นตร่คลาสสิกัในประเทศัไทยในกัารส่งเสริมด็นตร่คลาสสิกัส้่สังคมไทย	โด็ยโครงกัารน่�ประกัอบัไปด้็วัย	 
กัารประชุมเสวันา	กัารประกัวัด็กัารนำเสนอแผู้นธุรกิัจ	กัารประกัวัด็กัารนำเสนอโครงกัาร	กัารประชาสัมพันธ์	 กัารประชุมเสวันา	กัารประกัวัด็กัารนำเสนอแผู้นธุรกิัจ	กัารประกัวัด็กัารนำเสนอโครงกัาร	กัารประชาสัมพันธ์	 
และกัารแสด็งด็นตร่และกัารแสด็งด็นตร่

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  ส่วนที่ 6 การบริการวิชาการและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม62 รายงานประจัำาปีงบประมูาณิ พ.ศึ. 2564 |  ส่วันที่ี� 6 การบริการวัิชาการและที่ำานุบำารุงศึิลปวััฒนธิรรมู



  การที่ำานุบำารุงศึิลปวััฒนธิรรมู 

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้ด็ำเนินงานเพ่�อกัารทำนุบัำรุงศัิลปวััฒนธรรม	ด็้วัยกัารพัฒนาเยาวัชนด็นตร่ของไทย	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได็้ด็ำเนินงานเพ่�อกัารทำนุบัำรุงศัิลปวััฒนธรรม	ด็้วัยกัารพัฒนาเยาวัชนด็นตร่ของไทย
ส้่กัารเป็นบุัคลากัรทางด้็านด็นตร่ท่�ม่คุณิภาพของประเทศัและทัด็เท่ยมนานาชาติ	 ผู่้านประสบักัารณ์ิกัารฝึ่กัทักัษะจริงในส้่กัารเป็นบุัคลากัรทางด้็านด็นตร่ท่�ม่คุณิภาพของประเทศัและทัด็เท่ยมนานาชาติ	 ผู่้านประสบักัารณ์ิกัารฝึ่กัทักัษะจริงใน
กัารทำงานด็้านด็นตร่	กัารบัรรเลงในร้ปแบับัวังออร์เคสตราและม่โอกัาสในกัารแสด็งต่อหน้าสาธารณิชน	เพ่�อส่งเสริมให้กัารทำงานด็้านด็นตร่	กัารบัรรเลงในร้ปแบับัวังออร์เคสตราและม่โอกัาสในกัารแสด็งต่อหน้าสาธารณิชน	เพ่�อส่งเสริมให้
เยาวัชนด็นตรรุ่น่ใหม่ได็เ้รย่นร้้กัารทำงานร่วัมกันัผู้า่นกัจิกัรรมทางด้็านด็นตรท่ั�งในระดั็บัชาตแิละนานาชาติ	โด็ยจัด็โครงกัารเยาวัชนด็นตรรุ่น่ใหม่ได็เ้รย่นร้้กัารทำงานร่วัมกันัผู้า่นกัจิกัรรมทางด้็านด็นตรท่ั�งในระดั็บัชาตแิละนานาชาติ	โด็ยจัด็โครงกัาร
จำนวัน	3	โครงกัาร	ด็ังน่�จำนวัน	3	โครงกัาร	ด็ังน่�
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โครงการ "แสงรุ้งมูิจัางหาย แสงฉิายนิรันดีร"
วังดีุริยางค์เยาวัชนสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา
(Princess Galyani Vadhana Institute of Music 
Youth Orchestra, PYO)

	 โครงกัารแสงรุ้งมิจางหาย	แสงฉายนิรันด็ร	 เป็นโครงกัารท่�ต้องกัาร
พฒันาเยาวัชนนักัด็นตรค่ลาสสิกัใหม้ทั่กัษะควัามสามารถท่�เปน็เลศิัทดั็เทย่ม
กัับันานาชาติ	 โด็ยม่เป้าหมายเพ่�อสนับัสนุนและพัฒนาทักัษะควัามสามารถ
ในกัารเล่นวังออร์เคสตราให้กัับันักัด็นตร่เยาวัชนไทยท่�ผู้่านกัารคัด็เล่อกั	 
ตามปรัชญิาของวังด็ุริยางค์เยาวัชนกััลยาณิิวััฒนา	 “PYO	Experiences	 -	
Explore	 Exchange	 Excel”	 ท่�กัล่าวัถึงประสบักัารณ์ิฝึ่กัฝ่นทักัษะ 
ควัามสามารถทางด็้านด็นตร่เฉพาะตัวั	จากักัารท่�เยาวัชนผู้้้ร่วัมโครงกัาร 
จะต้องผู้่านกัารฝ่ึกัฝ่นจนสามารถส่�อสาร	แลกัเปล่�ยน	ประสาน	กัารบัรรเลง
บัทเพลงในร้ปแบับัของวังออร์เคสตรา	ภายใต้กัารอำนวัยเพลงของวัาทยกัร
ระด็ับันานาชาติและอาจารย์ผู้้้ฝ่ึกัสอนท่�ได็้รับักัารยอมรับัในระด็ับัประเทศั	
รวัมถงึกัารคดั็เลอ่กับัทเพลงท่�แสด็งในแตล่ะคอนเสริต์เพ่�อมุง่เนน้กัารพฒันา
ศัักัยภาพกัารบัรรเลงในร้ปแบับัออร์เคสตราควับัค้่กัับักัารพัฒนาศัักัยภาพ 
ทางด็นตร่ส่วันบัุคคลของเยาวัชนนักัด็นตร่เอง

รายงานประจัำาปีงบประมูาณิ พ.ศึ. 2564 |  ส่วันที่ี� 6 การบริการวัิชาการและที่ำานุบำารุงศึิลปวััฒนธิรรมู64



กิจักรรมูย่อยที่ี� 1
การคัดีเลือกนักดีนตรีวังดีุริยางค์เยาวัชนสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา (ฤดีูกาลคอนเสิร์ตที่ี� 8) 

	 โครงกัารได็้คัด็เล่อกันักัด็นตร่จากัสถาบัันกัารศัึกัษาต่าง	ๆ 	ในวัันท่�	1	และ	8	พฤศัจิกัายน	2564	ณิ	สถาบัันด็นตร่
กัลัยาณิวิัฒันา	โด็ยมผู่้้ส้มคัรสอบัผู่้านกัารคดั็เลอ่กั	จำนวัน	91	คน	และได้็จดั็กัารปฐมนเิทศัออนไลน์เม่�อวันัท่�	1	ธนัวัาคม	2564		

กิจักรรมูย่อยที่ี� 2
PYO Call for Score 2021

	 กัารแข่งขัน	PYO	Call	 for	 Score	2021	 เพ่�อเปิด็โอกัาสให้ผู้้้ประพันธ์เพลงเยาวัชนได็้ม่พ่�นท่�ในกัารแสด็ง 
ควัามสามารถ	และผู้ลักัด็ันนักัด็นตร่	 ให้ม่โอกัาสแลกัเปล่�ยนเร่ยนร้้ในบัทเพลงร่วัมสมัย	ภายใต้หัวัข้อ	“Sustainability”	
ซึ่ึ�งได็้รับัควัามสนใจจากัผู้้้แข่งขันทั�งในประเทศัและต่างประเทศัอย่างมากัมาย

กิจักรรมูย่อยที่ี� 3
PYO Online Workshops Live! Orchestra excerpts

	 กัารอบัรมเชิงปฏิิบััติกัารสำหรับัเคร่�องด็นตร่ท่�ใช้ในวังออร์เคสตราแต่ละประเภทผู่้านช่องทางออนไลน์ทาง	
Facebook:	Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Youth	Orchestra	โด็ยอาจารย์และผู้้้เช่�ยวัชาญิภายนอกั	
เพ่�อเผู้ยแพร่ควัามร้้ทางด็้านด็นตร่ให้กัับับัุคคลท่�สนใจ	ซึ่ึ�งแบั่งเป็น	6	ตอน	ประกัอบัไปด็้วัย

	 Ep	1	 Woodwind	Week	วัันท่�	5	และ	6	กัุมภาพันธ์	2564
	 Ep	2	 Brass	Week	วัันท่�	20	และ	21	กัุมภาพันธ์	2564
	 Ep	3	 Percussion	Week	วัันท่�	26	กัุมภาพันธ์	2564
	 Ep	4	 String	Week	วัันท่�	27	กัุมภาพันธ์	2564
	 Ep	4.2	Low	String	Week	วัันท่�	5	ม่นาคม	2564
	 Ep	5	 เสวันาเร่�อง	"เม่�อห้องเร่ยน	PYO	เปล่�ยนไป	พวักัเราจะทำยังไงกัันด็่นะ?"	วัันท่�	6	ม่นาคม	2564
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กิจักรรมูย่อยที่ี� 4
Carmen from home

	 กัารแสด็งออนไลน์ซึ่่ร่ส์	Carmen	from	home	จากัอุปรากัรเร่�อง	Carmen	โด็ย	George	Bizet	La	fleur	que	tu	
m'avais	 jetée	 เผู้ยแพร่ผู้่านช่องทางออนไลน์ทาง	Facebook:	Princess	Galyani	Vadhana	 Institute	of	Music	 
Youth	Orchestra	วัันท่�	26	-	28	กัรกัฎาคม	2564

กิจักรรมูย่อยที่ี� 5
Beyond the Cages 

	 กัารแสด็ง	Beyond	the	Cages	เปน็กัารแสด็งในควัามรว่ัมมอ่ระหวัา่ง	PYO	และ	Studio	Musikfabrik	จากัสหพนัธ์
สาธารณิรัฐเยอรมน่	โด็ยวัาทยกัร	Peter	Veale	เป็นผู้้้ควับัคุมวัง	ประกัอบัไปด็้วัย	John	Cage	I	Concert	for	Piano	
and	Orchestra	และ	James	Tenney	I	Form	2	(In	Memoriam	of	John	Cage)

กิจักรรมูย่อยที่ี� 6
การแสดีงดีนตรีไที่ยจัีนสร้างสรรค์ฉิลองควัามูสัมูพันธิ์ 45 ปี ไที่ย-จัีน “The Dawn of Spring”

	 วัันท่�	9	ธันวัาคม	2563	ณิ	โรงละครแห่งชาติ	วังด็ุริยางค์เยาวัชนสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ร่วัมกัับัสถานท้ต
จ่นประจำประเทศัไทย	และมหาวิัทยาลัยศิัลปะแห่งเม่องหนานจิง	 จัด็กิัจกัรรมกัารแสด็งด็นตร่ไทยจ่นสร้างสรรค์ฉลอง
ควัามสัมพันธ์	 45	 ป่	 ไทย-จ่น	 “The	 Dawn	 of	 Spring”	 ท่�ได็้รับัแรงบัันด็าลใจจากับัทกัวั่พระราชนิพนธ์ใน 
สมเด็จ็พระกันษิฐาธริาชเจา้	กัรมสมเด็จ็พระเทพรตันราชสดุ็าฯ	สยามบัรมราชกัมุาร	่เพลงจน่เด็ด็็ด็อกัไม	้Grass	Rondeau	
–	 ZHOU	 Yang	 Al l	 Lands	 Beneath	 the	 Same	 Sky	 –	 ZANG	 Heng	 และ	 The	 Same	 Moon	 
We	 See	 from	Different	 Conners	 ท่�ได็้ผู้ศั.	 ด็ร.อโณิทัย	 นิติพน	 Dr.	 Jean-David	 Stephan	 Caillouët	 
และอาจารย์อานันท์	นาคคง	เป็นผู้้้ร่วัมประพันธ์

กิจักรรมูย่อยที่ี� 7
9th Year Anniversary of Princess Galyani Vadhana Institute of Music

	 กัารแสด็งคอนเสริต์ออนไลนเ์ฉลมิฉลองครบัรอบั	9	ป	่สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนาในวันัท่�	27	พฤศัจกิัายน	2564	
เผู้ยแพร่ผู้่านช่องทางออนไลน์ทาง	Facebook:	Princess	Galyani	Vadhana	Institute	of	Music	Youth	Orchestra	 
ภายใต้กัารอำนวัยเพลงโด็ย	Maestro	Leo	Phillips	และ	Violin	Solo	โด็ย	Hayne	Kim	บัทเพลงสำหรับักัารแสด็ง	 
ประกัอบัไปด้็วัย	Sergei	Prokofiev	 -	Violin	Concerto	No.1,	Op.19	และ	Jean	Sibelius	 -	Symphony	No.6 
	in	D	minor,	Op.104
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โครงการแข้่งข้ันวังดีนตรีนานาชาติ รางวััลสมูเดี็จัพระกนิษฐาธิิราชเจั้า
กรมูสมูเดี็จัพระเที่พรัตนราชสุดีาฯ สยามูบรมูราชกุมูารี ประจัำาปี 2564
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021 (PGVIEC)

	 โครงกัารได็้จัด็กัารแข่งขันในร้ปแบับัออนไลน์	ช่วังเด็่อนพฤษภาคม	-	กัันยายน	2564	ประกัอบัด็้วัยกัารแข่งขัน	 
2	ประเภท	ค่อ	Chamber	Ensemble	และ	Duo	for	Piano	and	another	Instrument	โด็ยม่วััตถุประสงค์เพ่�อเป็นพ่�นท่�
ในกัารแสด็งของนักัเรย่น	นิสติ	นักัศึักัษา	นักัด็นตรเ่ยาวัชนท่�สนใจ	และยังเป็นกัารยกัระดั็บัและสร้างมาตรฐานด้็านด็นตร่
คลาสสิกัในประเทศัไทยส้่ระด็ับันานาชาติ	ซึ่ึ�งม่คณิะกัรรมกัารตัด็สินจากั	7	ประเทศั	ประกัอบัไปด็้วัย	ไทย	ออสเตรเล่ย	 
สหราชอาณิาจักัร	สวัิสเซึ่อร์แลนด็์	เยอรมน่	สเปน	และสิงคโปร์	เป็นกัารส่งเสริมควัามร่วัมม่อกัันในระด็ับันานาชาติ	

โครงการแข้่งข้ันวังดีนตรี PGVIM String Orcheatra สู่เวัที่ีระดีับนานาชาติ

	 สถาบันัด็นตรไ่ด้็สง่นักัด็นตรเ่ยาวัชนเข้าร่วัมทั�งหมด็	35	คน	โด็ยเป็นนักัศึักัษาสถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวัิัฒนา	จำนวัน	
16	คน	และนักัด็นตร่จากัภายนอกั	19	คน	ร่วัมกัันฝ่ึกัซึ่้อมเพ่�อเข้าร่วัมกัารแข่งขัน	แต่เน่�องจากัสถานกัารณิ์โควัิด็ทำให้
ม่กัารเล่�อนกัารแข่งขันออกัไปเป็นป่	2565
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ส่วันที่ี� 7
การพัฒนาบุคลากร
และกิจักรรมูสัมูพันธ์ิ
ภายในสถาบัน 
• โครงการสัมมนาแผ่นยุทธิศาสตร์และแผ่นปฏิิบัติงาน	

• กิจกรรมควัามโปร่งใสในการทำางานและผ่ลประโยชน์ทับซ้ึ่อน	

• กิจกรรมส่งเสริมสุขภูาพของบุคลากร

• ประเพณีและวัันสำาคัญต่าง	ๆ	



	 โครงกัารน่�จดั็ขึ�นในวันัท่�	19	ธนัวัาคม	2563	ณิ	โรงแรมด็	ิแอทธิน	่โฮเทล	แบังค็อกั,	อะ	ลกััซ์ึ่ชร้	่คอลเลค็ชั�น	โฮเทล	
และวันัท่�	20	มน่าคม	2564	ณิ	ห้อง	L100	อาคารศัน้ย์กัารเรย่นร้้และสันทนากัาร	เพ่�อจดั็ทำร่างแผู้นยุทธศัาสตร์สถาบันั
ด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาระยะ	5	ป่	พ.ศั.	2565	–	2569	ด็้วัยกัารระด็มและแลกัเปล่�ยนควัามคิด็เห็นข้อม้ลต่าง	ๆ	ระหวั่าง
สภาสถาบัันและผู้้้บัริหารเพ่�อกัำหนด็ทิศัทางกัารด็ำเนินงานของสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาในอนาคต

  โครงการสัมูมูนาแผนยุที่ธิศึาสตร์และแผนปฏิิบัติงาน 
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	 สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาได้็จดั็กัจิกัรรมควัามโปร่งใสในกัารทำงานและผู้ลประโยชน์ทบััซึ่อ้น	ประจำปง่บัประมาณิ	
พ.ศั.	2564	ในวัันท่�	31	ม่นาคม	2564	เพ่�อป้องกัันไม่ให้เกัิด็ป้ญิหากัารทุจริต	กัารม่ผู้ลประโยชน์ทับัซึ่้อน	คณิาจารย์	
พนักังาน	และล้กัจ้างปฏิิบััติตามมาตรฐานจริยธรรมได็้อย่างถ้กัต้อง	พร้อมทั�งเป็นกัารปล้กัจิตสำนึกัในเร่�องกัารม่ผู้ล
ประโยชน์ทับัซึ่้อนอันจะนำพาสถาบัันฯ	 ไปส้่ควัามสำเร็จตามวััตถุประสงค์ท่�กัำหนด็ไว้ัและก่ัอให้เกิัด็ประโยชน์ส้งสุด็ 
ต่อประเทศัชาติ

	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาได้็เล็งเห็นถึงกัารให้ผู้้้ปฏิิบััติงานม่สุขภาพอนามัยท่�ด็่	 เพราะม่อิทธิพลต่อกัารทำงาน	
และกัารม่สุขภาพท่�ด็่เป็นเคร่�องบั่งช่�ถึงกัารม่คุณิภาพช่วัิตท่�ด็่ด็้วัย	ด็ังนั�นกัารตรวัจสุขภาพเป็นสิ�งท่�จำเป็นในยุคป้จจุบััน	
กัิจกัรรมด็ังกัล่าวัได็้ถ้กัจัด็ขึ�นในวัันท่�	2	เมษายน	2564	ณิ	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา

  กิจักรรมูควัามูโปร่งใสในการที่ำางานและผลประโยชน์ที่ับซี้อน

  กิจักรรมูส่งเสริมูสุข้ภาพข้องบุคลากร
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วัันที�	9	ตุลาคม	2563
	 พิธ่ตักับัาตรเน่�องในวัันคล้ายวัันสวัรรคต	พระบัาทสมเด็็จ
พระบัรมชนกัาธิเบัศัรมหาภ้มิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช	บัรมนาถบัพิตร

วัันที�	4	ธิันวัาคม	2563
	 พิธ่ตักับัาตรเน่�องในวัันคล้ายวัันคล้ายวัันพระราชสมภพ	
พระบัาทสมเด็จ็พระบัรมชนกัาธเิบัศัร	มหาภมิ้พลอด็ลุยเด็ชมหาราช	
บัรมนาถบัพิตร

วัันที�	15	มกราคม	2564	และ	2	เมษายน	2564
	 พิ ธ่ลงนามถวัายพระพรสมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้ า	 
กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกุัมาร่	ณิ	ศัาลา 
สหทัยสมาคม	พระบัรมหาราชวััง

วัันที�	25	กุมภูาพันธิ์	2564
	 ศัาสตราจารย์	ด็ร.แพทย์หญิิง	 จิรายุ	 เอ่�อวัรากุัล	คณิบัด็ ่
คณิะแพทยศัาสตร์และกัารสาธารณิสุข	 วัิทยาลัยวัิทยาศัาสตร์ 
กัารแพทยเ์จา้ฟ้้าจฬุาภรณิ	์ราชวัทิยาลยัจฬุาภรณิ	์และคณิะ	อัญิเชญิิ
ได็อาร่�พระราชทานจากัสมเด็็จพระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้้าจุฬาภรณิ
วัลยัลกััษณิ	์อคัรราชกัมุาร่	กัรมพระศัรส่วัางควัฒัน	วัรขตัตยิราชนาร่	
มอบัให้เน่�องในโอกัาสได็้ร่วัมหาร่อเพ่�อแลกัเปล่�ยนทางวัิชากัาร

  ประเพณิีและวัันสําคัญต่าง ๆ
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วัันที�	1	มีนาคม	2564
	 พิธ่บัำเพ็ญิกัุศัลอุทิศัถวัาย	 สมเด็็จพระเ จ้าพ่�นางเธอ	 
เจ้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา	กัรมหลวังนราธิวัาสราชนครินทร์

วัันที�	25	พฤษภูาคม	2564
	 พิธ่บัำเพ็ญิกัุศัล	 ถวัายสังฆทาน	 และจตุป้จจัยไทยทาน	 
ครบัรอบั	9	ป่	 สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	ณิ	 วััด็พระยาศัิริ 
ไอยสวัรรค์

วัันที�	9	มิถุนายน	2564
	 พิธ่วัางพวังมาลาถวัายราชสักักัาระ	พระบัรมราชานุสาวัร่ย์	
พระบัาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิด็ล	พระอัฐมรามา 
ธิบัด็ินทร	ณิ	พระบัรมราชานุสาวัร่ย์รัชกัาลท่�	8

วัันที�	27	กันยายน	2564
	 พิธ่เคารพธงชาติเน่�องในวัันพระราชทานธงชาติไทย
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ส่วันที่ี� 8
ควัามูร่วัมูมืูอกับหน่วัยงานอื�น 
• กิจกรรมด็นตรี

• ข้อตกลงควัามร่วัมม่อ	(Memorandum	of	understanding)	



รัฐมูนตรีวั่าการกระที่รวังการอุดีมูศึึกษา 
วัิที่ยาศึาสตร์ วัิจััย และนวััตกรรมู 
เยี�ยมูชมูสถาบัน

	 วัันท่� 	 4	 ธันวัาคม	 2563	 รัฐมนตร่ ว่ัากัารกัระทรวัง 
กัารอุด็มศัึกัษา	 วิัทยาศัาสตร์	 วิัจัย	 และนวััตกัรรมและคณิะ 
ได็้ เด็ินทางมาเย่�ยมชมสถาบัันด็นตร่ กััลยาณิิ วััฒนาในฐานะ
มหาวัิทยาลัยด็นตร่เฉพาะทางแห่งแรกัของประเทศัไทย	และชม 
กัารแสด็งด็นตร่โด็ยวัง	 	 PGVIM	 String	Ochestra	 ท่�ได็้รับั 
กัารคัด็เล่อกัไปแข่ง	ณิ	กัรุงเวั่ยนนา	สาธารณิรัฐออสเตร่ยจัด็แสด็ง
คอนเสริต์รบััชมจากัวัง	String	Quartet	สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา

  กิจักรรมูดีนตรี 
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การแสดีงดีนตรีไที่ยจัีนสร้างสรรค์ฉิลองควัามูสัมูพันธิ์ 45 ปี ไที่ย-จัีน

	 วัันท่�	9	ธันวัาคม	2563	ณิ	โรงละครแห่งชาติ	สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	สถานท้ตจ่นประจำประเทศัไทย	 
และมหาวิัทยาลัยศิัลปะแห่งเม่องหนานจิง	ร่วัมกัันจัด็กิัจกัรรมเชิงวััฒนธรรมด็้วัยด็นตร่ร่วัมสมัยผู่้านบัทเพลงสร้างสรรค์	
กัารจัด็ทำสารคด็่	และบัรรเลงด็นตร่ในร้ปแบับัวังด็นตร่ออร์เคสตรา	โด็ยบัทเพลงเอกัในกัารแสด็งครั�งน่�ค่อ	The	Dawn	 
of	Spring	หร่อ	 รุ่งอรุณิฤด็้ใบัไม้ผู้ลิ	 ท่�ได้็รับัแรงบัันด็าลใจจากับัทกัวั่พระราชนิพนธ์ในสมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	 
กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกัุมาร่	เป็นกัารแลกัเปล่�ยนทางวััฒนธรรมระหวั่างไทยและจ่นในโอกัาส
เฉลิมฉลองควัามสัมพันธ์	45	ป่	ไทย-จ่น	ท่�ม่มาอย่างยาวันาน	
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การประชุมูสามูัญประจัำาปี 2563 ข้องคณิะกรรมูการบริหารมููลนิธิิสายใจัไที่ย 
ในพระบรมูราชูปถัมูภ์

	 วัันท่�	28	ธันวัาคม	2563	สมเด็็จพระกันิษฐาธิราชเจ้า	กัรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบัรมราชกัุมาร่	
เสด็จ็พระราชด็ำเนินไปยงัสำนกัังานมล้นธิชิยัพฒันา	ทรงเปน็ประธานกัารประชุมสามัญิประจำป	่2563	ของคณิะกัรรมกัาร
บัริหารม้ลนิธิสายใจไทย	ในพระบัรมราช้ปถัมภ์	และได้็พระราชทานพระราชวัโรกัาสให้วังสตริงควัอเท็ท	นักัศึักัษาจากั
สถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนา	บัรรเลงเพลงเพ่�อถวัายพระพรเน่�องในโอกัาสขึ�นป่ใหม่

PGVIM CRU Jazz Ensemble

	 วันัท่�	8-9	เมษายน	2564	สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันา	และสาขาวัชิาด็นตรส่ากัล	คณิะมนษุยศัาสตร	์มหาวัทิยาลยั
ราชภัฏิจันทรเกัษม	ได็้จัด็คอนเสิร์ตควัามร่วัมม่อ	Jazz	Ensemble	 ทั�งสองมหาวิัทยาลัยร่วัมกัันเพ่�อแลกัเปล่�ยนเร่ยนร้้
ทักัษะในกัารเล่นด็นตร่
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	 สถาบันัด็นตรก่ัลัยาณิวิัฒันาได็ม้ก่ัารพฒันาควัามรว่ัมมอ่กับััสถาบันัทั�งในประเทศัและตา่งประเทศั	ภายใตข้อ้ตกัลง
ประเภทตา่ง	ๆ 	ทั�งกัารพัฒนาหลักัสต้รร่วัมกันั	กัารทำวัจิยั	กัารแลกัเปล่�ยนบุัคลากัรและนกััศึักัษา	ตลอด็จนกัารจดั็กิัจกัรรม
ทางวัิชากัารอย่างต่อเน่�อง	นับัตั�งแต่	พ.ศั.	2556	เป็นต้นมา	โด็ยในป่	พ.ศั.	2564	ได็้ขยายเคร่อข่ายเพิ�มเติมมากัยิ�งขึ�น	
ทำให้ป้จจุบัันสถาบัันด็นตร่กััลยาณิิวััฒนาม่ข้อตกัลงควัามร่วัมม่อ	จำนวัน	10	ฉบัับั

หน่วัยงาน ประเทศ วัันที�ลงนาม

สถาบัันเทคโนโลย่พระจอมเกัล้าเจ้าคุณิทหาร
ลาด็กัระบััง

ราชอาณิาจักัรไทย 21	กัุมภาพันธ์	2560

Seoul	National	University สาธารณิรัฐเกัาหล่ 1	มิถุนายน	2560

Liszt	Ferenc	Academy	of	Music ฮังกัาร่ กัันยายน	2562

Brandenburg	University	of	Technology สหพันธ์สาธารณิรัฐเยอรมน่ 10	ตุลาคม	2562

มหาวัิทยาลัยศัิลปากัร ราชอาณิาจักัรไทย 1	พฤศัจิกัายน	2562

Ensemble	MusikFabrik สหพันธ์สาธารณิรัฐเยอรมน่ 8	ม่นาคม	2563

มหาวัิทยาลัยธรรมศัาสตร์ ราชอาณิาจักัรไทย 16	กัรกัฎาคม	2563

Cardiff	University สหราชอาณิาจักัรบัริเตนใหญิ่
และไอร์แลนด็์เหน่อ

28	สิงหาคม	2563

University	of	Music	and	Performing	Arts สาธารณิรัฐออสเตร่ย 7	กัรกัฎาคม	2564

กัองทัพเร่อไทย ราชอาณิาจักัรไทย 31	สิงหาคม	2564

  ข้้อตกลงควัามูร่วัมูมูือ (Memorandum of Understanding)
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  คณิะกรรมูการจััดีที่ำารายงานประจัำาปี  ประจัำาปีงบประมูาณิ พ.ศึ. 2564

ที่ี�ปร้กษา
ผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์ช้วัิทย์	ยุระยง

ประธิานกรรมูการ
ผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์	ด็ร.ชนนาถ	ม่นะนันท์

กรรมูการ
ผู้้้ช่วัยศัาสตราจารย์	ด็ร.อโณิทัย	นิติพน
อาจารย์	ด็ร.อภิชัย	จันทนขจรฟุ้้ง
อาจารย์	ด็ร.คมสัน	ด็ิลกัคุณิานันท์
นางธิติมา	สุขแสงจันทร์
นายศัักัด็ิ�ระพ่	รักัตประจิต
นายสมประสงค์	ยุนกัระโทกั
นางสาวัด็ิสรัตน์	สุกัษมภัทร์

เลข้านุการ
นายชมสวััสด็ิ�	นัยนารถ

สถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา

เลขท่�	2010	ซึ่อยอรุณิอมรินทร์	36	ถนนอรุณิอมรินทร์	
แขวังบัางย่�ขัน	เขตบัางพลัด็	กัทม.	10700	

โทรศััพท์	0	2447	8597
โทรสาร	0	2447	8598

www.pgvim.ac.th

  สถานที่ี�ตั�งสถาบันดีนตรีกัลยาณิิวััฒนา





สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศพท 0-2447-8597  /  แฟกซ 0-2447-8598
www.pgvim.ac.th

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)


