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สารอธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภูู มิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิ ต ร ทรงพระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ ให้้ ต ราพระราชบัั ญ ญัั ติิ ส ถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา พ.ศ. 2555 เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2555 ดัังนั้้�นสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาจึึงมีีฐานะเป็็นมหาวิิทยาลััยในกำกัับของรััฐ
ตลอดระยะเวลา 9 ปีี ที่่� ผ่่ า นมา สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาได้้ ด ำเนิิ น การ
ตามพัันธกิิจของสถาบัันอุุดมศึึกษาทั้้�ง 4 ด้้าน ที่่�ประกอบไปด้้วย การจััดการเรีียน
การสอน การวิิจััย การบริิการวิิชาการ และการทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ซึ่่�งผลงาน
ของสถาบัันฯ มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์ โดดเด่่น และเป็็นที่่�ประจัักษ์์อย่่างกว้้างขวาง
ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
ทั้้� ง นี้้�  ผ ลงานดัั ง กล่่ า วสัั ม ฤทธิิ ผ ลได้้ ล้้ ว นด้้ ว ยความร่่ ว มมืือและร่่ ว มใจจาก
คณะกรรมการสภาสถาบััน คณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการสถาบััน ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
บุุคลากร และนัักศึึกษาของสถาบัันฯ รวมถึึงผู้้�ให้้การสนัับสนุุนสถาบัันฯ ตั้้�งแต่่เป็็น
โครงการจัั ดตั้้� ง สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาเป็็ น ต้้ น มาจวบจนเป็็ น สถาบัั น ดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาที่่�เป็็นกำลัังสำคััญในการพััฒนาดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยให้้เจริิญ
ก้้าวหน้้าสืืบต่่อไปตามพระปณิิธานในสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ และสถาบัันฯ จะยึึดถืือเป็็นหลัักอย่่างมั่่�นคงเพื่่�อน้้อม
รำลึึกถึึงพระกรุุณาธิิคุุณของพระองค์์ท่่านตลอดไป

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
(ดำรงตำแหน่่ง 12 พฤศจิิกายน 2555 – 11 กรกฎาคม 2564)

สารอธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

สถาบัั น ดนตรีี กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา เป็็ น สถาบัั น การศึึ ก ษาที่่� มีี เ จตนารมณ์์ สืื บสาน
พระปณิิธานในสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ ในการผลิิตและส่่งเสริิมบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญทางด้้านดนตรีี
คลาสสิิกให้้มีีมาตรฐานระดัับสากล ส่่งเสริิมความรู้้�และความเข้้าใจอัันดีีเกี่่�ยวกัับดนตรีี
คลาสสิิ ก สู่่�สาธารณชนทั่่� ว ไป รวมไปถึึ ง การเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางในการเผยแพร่่ ค วามรู้้�
และประสบการณ์์ด้้านดนตรีีคลาสสิิกให้้สัังคมไทย เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนา
ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 สถาบัันฯ ได้้ปรัับตััว
เข้้ า สู่่�การดำเนิิ น งานทั้้� ง ในรูู ป แบบออนไลน์์ แ ละผสมผสาน โดยคำนึึ ง ถึึ ง นัั ก ศึึ ก ษา
และผู้้�เข้้ารัับบริิการเป็็นหลัักพร้้อมทั้้�งเป็็นโอกาสในการปรัับปรุุงในด้้านอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิม
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวและของสถาบัันฯ และในอนาคต
สถาบัันฯ ขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�เชื่่อ� มั่่�นและให้้การสนัับสนุุนเพื่่อ� ให้้สามารถดำเนิิน
งานในพัันธกิิจต่่าง ๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ด้้วยดีี และสถาบัันฯ จะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งพร้้อมทั้้�งเป็็นกำลัังสำคััญที่่�จะพััฒนาและขัับเคลื่่อ� นชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ
ตามปรััชญาของสถาบัันฯ คืือ “ดนตรีีแห่่งชีีวิิต ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง
อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
   (ดำรงตำแหน่่ง 12 กรกฎาคม 2564 - ปััจจุุบััน)
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นดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาจััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะเทิิดพระเกีียรติิและสืืบสาน
" สถาบัั
พระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
ในการที่่�จะพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางดนตรีีคลาสสิิกให้้มีีมาตรฐานในระดัับสากล
รวมทั้้�งส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจอัันดีีเกี่่�ยวกัับดนตรีีคลาสสิิกสู่่�สาธารณชน โดยการเป็็นตััวหลัักสํําคััญ
ในการเผยแพร่่ความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านดนตรีีคลาสสิิกให้้กัับสัังคมไทย

"

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
• ประวัติความเป็นมา
• ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร
• ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจำ�สถาบัน

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7

ประวััติิความเป็็นมาของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานชื่่�อสถาบััน
สมเด็็จพระพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ได้้มีีพระกรุุณาธิิคุุณประทานชื่่�อ
สถาบัันว่่า “สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา” เมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2550 ทั้้�งนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงรัับเป็็นองค์์ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�ของคณะกรรมการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา โดยมีีที่่�ปรึึกษา 4 ท่่าน ดัังนี้้�
1. พลเรืือเอก หม่่อมหลวงอััศนีี ปราโมช (องคมนตรีี)
2. ท่่านผู้้�หญิิงทััศนาวลััย ศรสงคราม
3. ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ (รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม)
4. รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์

การดำำ�เนิินการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
 ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ  นายกสภามหาวิิทยาลััยศิิลปากร และนายธนาทร เจีียรกุุล
คณบดีีคณะดุุ ริิ ย างคศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย ศิิ ล ปากร นำโครงการจัั ดตั้้� ง สถาบัั น ดนตรีีกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาขึ้้� น ทููลเกล้้ า ฯ
ถวายสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2549
ที่่ป� ระชุุมคณะรััฐมนตรีีรััฐบาลพลเอก สุุรยุุทธ์์ จุลุ านนท์์ ได้้มอบหมายให้้กระทวงวััฒนธรรมรัับผิดิ ชอบการประสาน
งานกระทรวงและองค์์การต่่าง ๆ ที่่�จะจััดกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เนื่่�องในโอกาสทรงพระเจริิญพระชนมายุุ 84 พรรษา เมื่่�อวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2550
ซึ่่�งสรุุปได้้ว่่ามีีหน่่วยงานและองค์์การต่่าง ๆ เสนอกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิกว่่า 30 โครงการ ส่่วนใหญ่่เป็็นโครงการ
ประเภทการให้้บริกิ ารด้้านสาธารณสุุข การจััดนิทิ รรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ การจััดแสดงดนตรีี การจััดประชุุมทางวิิชาการ
และการจััดพิิมพ์์หนัังสืือที่่�ระลึึก  โครงการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เสนอโดยกระทรวงวััฒนธรรมร่่วมกัับ
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร นัับเป็็นโครงการเดีียวที่่�เป็็นหน่่วยงานถาวรดุุจอนุุสรณ์์สถานเพื่่�อรำลึึกถึึงพระองค์์ท่่านตลอดไป
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ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2550 ได้้เห็็นชอบในหลัักการโครงการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาเป็็นโครงการเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ ทรงเจริิญพระชนมายุุ 84 พรรษา เมื่่�อวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2550
ที่่�ประชุุมสภามหาวิิทยาลััยศิิลปากร ครั้้�งที่่� 4/2550 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2550 เห็็นชอบโครงการจััดตั้้�งสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ให้้เป็็นหน่่วยงานในกำกัับของมหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี ครั้้�งที่่� 42/2550 เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2550 เห็็นชอบในหลัักการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา สำหรัับงบประมาณให้้ทำความตกลงในรายละเอีียดกัับสำนัักงบประมาณ และในส่่วนของสถานที่่�ให้้
กระทรวงวััฒนธรรมหารืือกัับกระทรวงอุุตสาหกรรมต่่อไป
สภาผู้้�แทนราษฎรลงมติิเห็็นชอบพระราชบััญญััติิสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2555
นางสาวยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร นายกรััฐมนตรีี ได้้นำพระราชบััญญััติิสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา 2555 ขึ้้�นทููลเกล้้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2555
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ลงพระ
ปรมาภิิไธยในพระราชบััญญัติั สิ ถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา พุุทธศัักราช 2555 วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2555 อัันมีีผลบัังคัับ
ใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 พฤษภาคม 2555 เป็็นต้้นมา

การจััดหาที่่�ตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม หารืือผู้้�บริิหารกระทรวง
วััฒนธรรมเรื่่อ� งการหาพื้้�นที่่จั� ดตั้้
ั ง� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ดร.สามารถ จัันทรสููรย์์ ผู้้อ� ำนวยการสถาบัันศิิลปวััฒนธรรม
ร่่วมสมััย กระทรวงวััฒนธรรม ได้้เสนอให้้ขอใช้้อาคารเก่่าของโรงงานสุุราบางยี่่ขั� นั และพื้้�นที่่ว่� า่ งด้้านหลัังพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวอานัันทมหิิดล ที่่�เชิิงสะพานพระราม ๘ ซึ่่�งอยู่่�ในความดููแลของกระทรวงอุุตสาหกรรม
ต่่อมาในวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2550 ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม
พร้้อมด้้วย นายเขมชาติิ เทพไชย รองอธิิการบดีีกรมศิิลปากร นายปรารพ เหล่่าวนิิช รองผู้้อ� ำนวยการสำนัักศิลิ ปวััฒนธรรม
ร่่วมสมััย ดร.สามารถ จัันทรสููรย์์ ผู้้อ� ำนวยการสถาบัันศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย และนายธาราพงศ์์ ศรีีสุชุ าติิ ผู้้อ� ำนวยการ
สำนัักโบราณคดีี ได้้ไปดููพื้้�นที่่� และทุุกท่่านเห็็นชอบให้้ขอใช้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวต่่อกระทรวงอุุตสาหกรรม
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วัันที่่� 22 สิิงหาคม 2550 คณะทำงานชุุดเดิิมได้้เดิินทางไปดููสถานที่่�เป็็นครั้้�งที่่� 2 โดยมีีผู้้�แทนจากมหาวิิทยาลััย
ศิิลปากร ประกอบด้้วย นายธนาทร เจีียรกุุล คณบดีีคณะดุุริยิ างคศาสตร์์ นายจามร ศุุภผล อาจารย์์คณะดุุริยิ างคศาสตร์์
นางสาวนิ่่�มนวล อุุตระ เลขานุุการคณะดุุริยิ างคศาสตร์์ และนางสาวสุุวรรณา จัันทศิิริโิ ชติิ สถาปนิิก มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ร่่วมเดิินทางไปดููด้้วย ผู้้แ� ทนทั้้�งฝ่่ายกระทรวงวััฒนธรรมและมหาวิิทยาลััยศิิลปากร เห็็นพ้้องต้้องกัันให้้กระทรวงวััฒนธรรม
ทำหนัังสืือขอใช้้อาคารโรงล้้างขวด และอาคารหอประชุุมเพื่่�อปรัับปรุุงเป็็นอาคารเรีียนและอาคารสำนัักงานของสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา กระทรวงวััฒนธรรมจึึงได้้ดำเนิินการไปตามนั้้�น โดยได้้เสนอเรื่่อ� งผ่่านนายปิิยบุุตร ชลวิิจารณ์์ รัฐั มนตรีี
ช่่วยว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม ซึ่่�งได้้นำเรื่่�องเสนอให้้นายโฆสิิต ปั้้�นเปี่่�ยมรััฎฐ์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำเนิินไป
ทอดพระเนตรสถานที่่�จะก่่อตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ณ โรงงานสุุราบางยี่่�ขััน เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2550
กระทรวงอุุตสาหกรรมเห็็นชอบในหลัักการโครงการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยให้้กำหนดรายละเอีียด
การใช้้พื้้�นที่่�ร่่วมกัันต่่อไป เมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2550
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี มีีพระราชกระแสให้้ขอใช้้
อาคารราชพััสดุุ จำนวน 2 หลััง ในบริิเวณโรงงานบางยี่่�ขััน เพื่่�อใช้้เป็็นสถานที่่�ตั้้�ง “สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา”
โดยรัับสั่่�งว่่าอาคารทั้้�ง 2 หลััง มีีพื้้�นที่่�เพีียงพอ เมื่่�อวัันที่่� 11 มิิถุุนายน 2551
กระทรวงวััฒนธรรมมีีหนัังสืือถึึงกระทรวงอุุตสาหกรรมแจ้้งพระราชกระแสของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เรื่่อ� งการขอใช้้พื้้น� ที่่ข� องกระทรวงอุุตสาหกรรมในการจััดตั้้ง� สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และขอทราบความคืืบหน้้าในการพิิจารณาเรื่่�องดัังกล่่าวเพื่่�อจะได้้นำความกราบบัังคมทููลทราบ
ฝ่่าละอองพระบาทตามหนัังสืือกระทรวงวััฒนธรรมที่่� วธ 0203(3)/1365 เมื่่�อวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2551
กรมธนารัักษ์ ก
์ ระทรวงการคลััง ตอบอนุุญาตให้้มหาวิิทยาลััยศิิลปากรใช้้อาคารราชพััสดุุของกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม เพื่่อ� ปรัับปรุุงเป็็นสถานที่่ตั้้� ง� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา เมื่่อ� วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2552
กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม อนุุญาตให้้สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาใช้้พื้้น� ที่่ว่� า่ ง 1,730 ตารางเมตร
บริิเวณโรงงานสุุราบางยี่่ขั� นั (เดิิม) เป็็นที่่ส� ร้้างอาคารเรีียนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา เมื่่อ� วัันที่่� 11 กัันยายน 2552

การเตรีียมการด้้านการจััดทำำ�หลัักสููตรและการบริิหารจััดการ
พลเรืือเอก หม่่อมหลวงอััศนีี ปราโมช (องคมนตรีี) ให้้คำแนะนำเกี่่ย� วกัับแนวทางการจััดตั้้ง� สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2550
Prof. Jacques Moreau, Directeur, Conservatoire de Cefedem RhÔne–Alpes, Lyon (ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านดนตรีี
จากสาธารณรััฐฝรั่่�งเศส) ให้้คำแนะนำแนวทางการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ระหว่่างวัันที่่� 19–23 พฤศจิิกายน
2550 และได้้เดิินทางมาอีีกครั้้�งระหว่่างวัันที่่� 4–11 กัันยายน 2553
คณาจารย์์คณะดุุริิยางคศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร และคณะวิิจััยองค์์ประกอบการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาศึึกษาดููงานด้้านการจััดการหลัักสููตรดนตรีี และอาคารสถานที่่� ณ  สถาบัันดนตรีีโตโฮ และสถาบัันดนตรีี
เวนโชกุุ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ระหว่่างวัันที่่� 9–15 พฤศจิิกายน 2550
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คณาจารย์์คณะดุุริิยางคศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร และคณะวิิจััยองค์์ประกอบการจััดตั้้�งสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาศึึกษาดููงานด้้านการจััดการหลัักสููตรดนตรีี และอาคารสถานที่่� ณ  Korea National University of Arts
สาธารณรััฐเกาหลีี ระหว่่างวัันที่่� 9–12 มีีนาคม 2551
คณะวิิจัยั องค์์ประกอบการจััดตั้้ง� สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาส่่งรายงานวิิจัยั ฯ ฉบัับสมบููรณ์์ เมื่่อ� เดืือนมิิถุนุ ายน 2551
สภามหาวิิทยาลััยศิิลปากรมีีคำสั่่�งแต่่งตั้้�งคณะกรรมการอำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เมื่่�อวัันที่่� 18
ธัันวาคม 2551
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศิิลปากร มีีคำสั่่�งแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการจััดทำร่่างหลัักสููตรของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2552
สภามหาวิิทยาลััยในวาระการประชุุมครั้้�งที่่� 1/2553 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2553 มีีมติิอนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�ง
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ ให้้ดำรงตำแหน่่งผู้้�อำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2555
สภามหาวิิทยาลััยศิิลปากรอนุุมััติิหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 2/2553 เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2553
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้รับั งบประมาณแผ่่นดิินหมวดเงิินอุุดหนุุนในปีีงบประมาณ 2552 จำนวน 20 ล้้านบาท
ในปีีงบประมาณ 2553 จำนวน 10 ล้้านบาท สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้มอบให้้ บริิษััท วงศ์์สว่่าง อิินคอร์์ปอเรชั่่�น
จำกััด ปรัับปรุุงอาคารเก่่า 2 ชั้้�น พื้้�นที่่�ใช้้สอย 1,650 ตารางเมตร ที่่�กรมธนารัักษ์์และกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมอนุุญาต
ให้้ใช้้ ในวงเงิินงบประมาณ 33.65 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นอาคารสำนัักงานของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำเนิินเป็็นองค์์
ประธานในพิิธีีเปิิดอาคารอำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในวัันศุุกร์์ที่่� 9 กัันยายน 2554 พร้้อมกัับอาคาร
ของมููลนิิธิิชััยพััฒนา และอาคารของสำนัักงานคณะกรรมการพิิเศษประสานงานโครงการในพระราชดำริิ (กปร.)
และทรงเจิิมศิิลาฤกษ์์อาคารเรีียนของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา อาคารอำนวยการฯ มีีพื้้�นที่่�ใช้้สอย 1,650 ตารางเมตร
ชั้้�นล่่างเป็็นห้้องประชุุม ชั้้�นที่่� 2 เป็็นสำนัักงานสถาบัันฯ
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ในการเสด็็จพระราชดำเนิินทรงเปิิดอาคารอำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เมื่่�อวัันที่่� 9 กัันยายน 2554
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้รับสั่่
ั ง� กัับ ดร.โสมสุุดา ลีียะวณิิช
อธิิบดีีกรมศิิลปากรซึ่่ง� ไปร่่วมรัับเสด็็จฯ ในงานดัังกล่่าว ให้้กรมศิิลปากรบููรณะอาคารอนุุรักษ์
ั ที่์ ตั้้่� ง� อยู่่�ข้้างอาคารอำนวยการ
แล้้วมอบให้้สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาเพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ กรมศิิลปากรได้้สนองพระราชดำริิโดยได้้ตั้้ง� งบประมาณ 36 ล้้าน
บาท ต่่อเนื่่อ� งในปีี 2555 และปีี 2556 เพื่่อ� บููรณะและจััดสร้้างพระอนุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เบื้้�องหน้้าอาคาร โดยแล้้วเสร็็จในปีี 2557 อาคารอำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์อุุทกภััยในเดืือนตุุลาคม 2554 สำนัักงบประมาณได้้จััดสรรงบกลางเพื่่�อช่่วยเหลืือฟื้้�นฟูู
เยีียวยาผู้้ป� ระสบอุุทกภััยเป็็นจำนวนเงิิน 2,357,000 บาท การซ่่อมแซมแล้้วเสร็็จเมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2555
ในส่่วนของพื้้�นที่่�ว่่าง 1 ไร่่ 30 ตารางวา ที่่�กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมอนุุญาตให้้ใช้้ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ตั้้�งงบประมาณแผ่่นดิินในปีีที่่� 2554 เพื่่�อสร้้างอาคารเรีียน 4 ชั้้�น เนื้้�อที่่�ใช้้สอยประมาณ 4,180 ตารางเมตร งบประมาณ
ก่่อสร้้างเป็็นจำนวนเงิิน 127,599,000 บาท โดยบริิษััทสถาปนิิก  A49 จำกััด  ภายใต้้คำแนะนำของศาสตราจารย์์นิิธิิ
สถาปิิตานนท์์ เริ่่�มก่่อสร้้างในปีี 2554 โดยบริิษััทเอสอิินเตอร์์ แอนด์์ แอสโซซิิเอทส์์ จำกััด  เป็็นผู้้�รัับจ้้างก่่อสร้้าง
และกรมการทหารช่่าง กองทััพบกได้้ดำเนิินการจนแล้้วเสร็็จในปีี 2559
พระครููศิิริิธรรมานุุรัักษ์์ เจ้้าอาวาสวััดพระยาศิิริิไอยสวรรค์์ประกอบพิิธีีวางศิิลาฤกษ์์อาคารเรีียนสถาบัันดนตรีี
กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา โดยประดิิ ษ ฐานแผ่่ น ศิิ ล าฤกษ์์ ที่่� ส มเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า  กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ
สยามบรมราชกุุมารีีได้้ทรงเจิิมพระราชทานแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2554
ผู้้�บริิหารและบุุคลากรของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้ย้้ายที่่�ทำงานชั่่�วคราวจากตึึกสำนัักงานอธิิการบดีี 
มหาวิิ ท ยาลัั ย ศิิ ล ปากร ตลิ่่� ง ชัั น มาปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� อ าคารอำนวยการ สถาบัั น ดนตรีีกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา เลขที่่� 2010
ถนนอรุุณอััมริินทร์์ 36 แขวงบางยี่่�ขััน เขตบางพลััด กรุุงเทพมหานคร 10700 เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2555
สำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ ได้้เปิิดทำการเรีียนการสอนหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต (Bachelor of Music
Program) เป็็นปีีแรก ในปีีการศึึกษา 2557 โดยมีีนัักศึึกษารุ่่�นแรกจำนวน 14 คน
ในปีี 2559 รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ผลัักดััน
ให้้มีีการขยายพื้้�นที่่�การศึึกษาด้้านดนตรีีที่่�มีีความทัันสมััย โดยได้้ขอความอนุุเคราะห์์จากกรมธนารัักษ์์ เพื่่�อขอใช้้ที่่�ดิิน
ราชพัั ส ดุุ  บริิ เ วณ  ตำบลคลองห้้ า อำเภอคลองหลวง จัั ง หวัั ด ปทุุ ม ธานีี  ในการจัั ดตั้้� ง เป็็ น ศููนย์์ วิิ ท ยคีีตศิิ ล ป์์
โดยในปีีงบประมาณ 2562 ได้้เริ่่�มดำเนิินการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ใช้้สอยดัังกล่่าวแล้้ว 
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กรมธนารัักษ์์ มีีหนัังสืือที่่� กค. 0314/9508 ลงวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2560 อนุุญาตให้้สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ใช้้พื้้�นที่่�สิ่่�งก่่อสร้้างทั้้�ง 4 อาคาร ซึ่่�งประกอบด้้วย อาคารอำนวยการ อาคารคีีตราชนคริินทร์์ (อาคารอนุุรัักษ์์เดิิม)
อาคารกััลยาณิินคีีตการ (อาคารเรีียน) อาคารอาคารเก็็บเครื่่�องดนตรีี และศููนย์์การเรีียนรู้้�และสัันทนาการ รวมถึึงพื้้�นที่่�
โดยรอบ เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2560
ในปีี 2561 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ได้้รับั งบประมาณสนัับสนุุนจากสำนัักงบประมาณและเงิินรายได้้สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา จำนวน 25,250,000 บาท ให้้ต่่อเติิมอาคารเรีียนเพิ่่�มเติิมเพื่่�อใช้้ประโยชน์์เป็็นศููนย์์ดนตรีีไทย
และเอเชีีย (Thai–Asian Music Center) สำหรัับพัฒ
ั นาดนตรีีในภููมิิภาคเอเชีียให้้มีีความก้้าวหน้้าและการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจัยั
ด้้านดนตรีี โดยได้้ต่อ่ เติิมแล้้วเสร็็จเมื่่อ� ปลายปีี 2561 ซึ่่ง� ได้้รับั ความอนุุเคราะห์์ก่อ่ สร้้างจากกรมการทหารช่่าง กองทััพบก
ปีีการศึึกษา 2562 สำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ ได้้เปิิดทำการเรีียนการสอนหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต
(Master of Music Program) เป็็นปีีแรก

อาคารศููนย์์วิิทยคีีตศิิลป์์คลองหลวง
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้ริิเริ่่�มโครงการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้� ณ ตำบลคลองห้้า อำเภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของการจััดการศึึกษา การวิิจััย การบริิการ วิิชาการ และการทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม
ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเป็็นศููนย์์วิจัิ ยั ด้้านดนตรีีเพื่่อ� การบููรณการระหว่่างดนตรีีและศาสตร์์อื่น่� ๆ
อีีกทั้้�งเป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับจััดฝึึกอบรม และใช้้สอยประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ

ประวััติิความเป็็นมาสำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
สำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ (School of Music) เป็็นสำนัักวิิชาแรกของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยในปีี 2557
ได้้เปิิดทำการเรีียนการสอนในหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต ชื่่�อย่่อปริิญญา ดศ.บ. ภาษาอัังกฤษ คืือ Bachelor of
Music, B.M. หลัักสููตรดัังกล่่าวได้้รัับการพััฒนาเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทในสัังคมดนตรีีปััจจุุบััน ซึ่่�งมุ่่�งหมายที่่�จะสร้้าง
ศัักยภาพทางด้้านดนตรีีให้้กับนั
ั กศึ
ั กึ ษาที่่มีี� ความเข้้มข้้นทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและปฏิิบัติั ิ รวมถึึงวิิสัยั ทััศน์ใ์ นการพััฒนาอาชีีพ
ด้้านดนตรีี นอกจากนี้้�แล้้ว หลัักสููตรยัังสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษาในความเป็็นพลเมืืองโลก ผ่่านรายวิิชาต่่าง ๆ
ทางด้้านดนตรีีที่่�มีีการบููรณาการ
ปีีการศึึกษา 2562 สำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ ได้้เปิิดทำการเรีียนการสอนเพิ่่�มเติิมอีีกหนึ่่�งหลัักสููตรระดัับ
มหาบััณฑิิตศึึกษา ได้้แก่่ หลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต ชื่่�อย่่อปริิญญา ดศ.ม. ภาษาอัังกฤษ คืือ Master of
Music, M.M. โดยหลัักสููตรส่่งเสริิมให้้ศิลิ ปิินนัักดนตรีีรุ่่�นใหม่่ทำงานค้้นพบตััวเองและสร้้างการรัับรู้ข้� องผู้้ช� มอย่่างมีีความ
ร่่วมสมััยในลัักษณะวิิจััยเชิิงสร้้างสรรค์์ ในรููปแบบที่่�หลากหลาย อาทิิ การแสดงดนตรีี กลวิิธีีการสอน การประพัันธ์์เพลง
และเทคโนโลยีี การจััดการเรีียนการสอนยัังเปิิดกว้้างแก่่ผู้้�เรีียนที่่�มีีพื้้�นฐานในรููปแบบดนตรีีที่่�มีีความแตกต่่างกััน เช่่น
ดนตรีีคลาสสิิก ดนตรีีพื้้�นบ้้าน ดนตรีีแจ๊๊ส ดนตรีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมไปถึึงดนตรีีเชิิงทดลอง
หลัักสููตรของสำนัักวิชิ าดุุริยิ างคศาสตร์์ สอดคล้้องกัับวิสัิ ยั ทััศน์ข์ องสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ในการเป็็นสถาบััน
ดนตรีีชั้้�นนำในระดัับนานาชาติิ การจััดการเรีียนการสอนจึึงได้้พััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ทัันสมััย โดยคำแนะนำจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญชาวต่่างประเทศ Professor Jacques Moreau จากสาธารณรััฐฝรั่่�งเศส
คณบดีีคนแรกของสำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ คืือ อาจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน และในปีีการศึึกษา 2562 อาจารย์์
ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์ ได้้รัับการสรรหาเป็็นคณบดีีคนปััจจุุบััน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |
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ปณิิธาน ปรััชญา วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และคุุณค่่าองค์์กร

ปณิิธาน

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาจััดตั้้�งขึ้้�นโดยมีี
เจตนารมณ์์ ที่่� จ ะเทิิ ด พระเกีียรติิ แ ละสืืบสาน
พระปณิิ ธ านของสมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ
เจ้้ า ฟ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา กรมหลวงนราธิิ ว าส
ราชนคริิ น ทร์์ ใ นการที่่� จ ะพัั ฒ นาบุุ ค ลากรที่่� มีี
ความสามารถพิิ เ ศษทางดนตรีีคลาสสิิ ก ให้้ มีี
มาตรฐานในระดัั บ สากลรวมทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�
ค ว า ม เ ข้้ า ใ จ อัั น ดีี เ กี่่� ย ว กัั บด น ต รีี ค ล า ส สิิ ก
สู่่�สาธารณชนโดยการเป็็ น ตัั ว หลัั กสํํ า คัั ญ ในการ
เผยแพร่่ ค วามรู้้� แ ละประสบการณ์์ ด้้ า นดนตรีี
คลาสสิิ ก ให้้ กัั บสัั ง คมไทย

ปรััชญา

ดนตรีีแห่่งชีีวิิต ดนตรีีแห่่งแผ่่นดิิน
Music of Life, Music of Land
Musique de la Vie et de la Terre

วิิสััยทััศน์์

เป็็นสถาบัันดนตรีีชั้้�นนํําระดัับนานาชาติิ
To be a Leading International
Conservatory of Music
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พัันธกิิจ
1.

เป็็นสถาบัันดนตรีีที่่�สร้้างและพััฒนาบุุคลากรทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกที่่�มีีศัักยภาพสููง มีีความคิิดสร้้างสรรค์์
และมีีความสามารถในการประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีให้้เป็็นประโยชน์์เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคม

2.

เป็็นศููนย์์กลางในการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีและศาสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับสัังคม

3.

เป็็ น ศููนย์์ ร วมในการศึึ ก ษาค้้ น คว้้ า วิิ จัั ย  บููรณาการและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทางด้้านดนตรีีระหว่่างบุุคคลชุุมชน
และสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

คุุณค่่าองค์์กร
P
G
V
I
M
Passionate (รัักในดนตรีี)

รัักในการสร้้างสรรค์์และแสวงหาความรู้้�ทางด้้านดนตรีีรอบด้้าน

Grace (สง่่างาม)

มีีความสง่่างามและมีีศัักดิ์์�ศรีีในตน

Visionary (มีีวิิสััยทััศน์์และความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์)
มีีมุุมมองทางด้้านดนตรีีลึึกซึ้้�ง กว้้างไกล

Integrated (ประสานความแตกต่่าง)

สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีได้้อย่่างเหมาะสมกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมและยุุคสมััย สามารถเข้้าถึึงผู้้�คนได้้ทุุกระดัับชั้้�น

Modesty (อ่่อนน้้อมถ่่อมตน)

มีีคุุณธรรมจริิยธรรมและสามารถที่่จ� ะประยุุกต์ใ์ ช้้ความรู้้ท� างด้้านดนตรีีเพื่่อ� ผู้้�อื่น่� ได้้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |
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ตราสััญลัักษณ์์และสีีประจํําสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ความเป็็นมาของตราสััญลัักษณ์์
เมื่่�อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2552 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้ทููลเกล้้าถวายแบบตราสััญลัักษณ์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
เพื่่อ� ให้้สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุ ม ารีีทรงเลืือก  ตราสัั ญลัั ก ษณ์์ อ อกแบบโดย
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ อาวิิน อิินทรัังษีี คณะมััณฑณศิลิ ป์์ มหาวิิทยาลััย
ศิิ ล ปากร ความหมายโดยรวมของตราสัั ญลัั ก ษณ์์ คืื อสื่่� อ ถึึ ง
สถาบัันดนตรีีอัันเกิิดจากพระดํําริิของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เพื่่อ� การพััฒนา
ศัักยภาพและทัักษะด้้านดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทย

ลัักษณะของตราสััญลัักษณ์์
ตราสััญลักั ษณ์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาประกอบด้้วย ตััวอักั ษรย่่อ “สกว” ประกอบกัับสัญลั
ั กั ษณ์์ทางดนตรีี คืือ
กุุญแจซอล กุุญแจประจํําหลััก  G สีีขาว อยู่่�ภายในรููปทรงลายใบเทศ อัันเป็็นหนึ่่�งในแม่่ลายกระหนกของศิิลปะไทยสีีฟ้้า
ที่่�หมายถึึง สีีประจํําพระองค์์ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ด้้านล่่าง
เป็็นตััวอักั ษรชื่่อ� ภาษาไทย สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และภาษาอัังกฤษ PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE
OF MUSIC สีีทอง หมายถึึง ความรู้้�สึึกสููงค่่า สร้้างสรรค์์ ความเจริิญรุ่่�งเรืือง คลาสสิิก 

สีีประจำ��สถาบัันฯ
สีีประจำสถาบัันฯ คืือสีีฟ้้าเทอควอยซ์์ (Turquoise Blue)

ดอกไม้้ประจำ��สถาบัันฯ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นากำหนดให้้ “ดอกแก้้ว”
เป็็นดอกไม้้ประจำสถาบัันฯ เพราะคนไทยโบราณเชื่่�อว่่า
บ้้านใดปลููกต้้นแก้้วไว้้จะทำให้้คนในบ้้านมีีความดีี มีีคุุณค่า่
มีีจิิ ต ใจบริิ สุุ ท ธิ์์�  มีี ความเบิิ กบ านเพราะคำว่่ า แก้้ ว 
หมายถึึง สิ่่�งที่่�ดีีมีีค่่าสููง ความใสสะอาด  ความสดใส
เป็็ น ที่่� นัั บถืื อบููชาของบุุ ค คลทั่่� ว ไป ซึ่่� ง โบราณได้้
เปรีียบเทีียบของที่่มีีค่
� า่ สููงนี้้�เสมืือนดั่่�งดวงแก้้ว นอกจากนี้้�
ดอกแก้้วยัังมีีสีีขาวสะอาด สดใส มีีกลิ่่�นหอมนวลไปไกล
และยัังสามารถนำไปใช้้ในพิิธีีกรรมทางศาสนาได้้อีีกด้้วย
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ส่วนที่ 2

การบริหาร
และทรัพยากรดำ�เนินงาน
• โครงสร้างการบริหารงาน
• ทำ�เนียบผูบ้ ริหาร
- คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ั นา
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
- คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
• บุคลากร
• แผนยุทธศาสตร์
• งบประมาณ
• อาคารสถานที่

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงสร้้างการบริิหารงาน

โครงสร้างบริหารงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
นายกสภาสถาบัน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการสถาบัน

คณะกรรมการ
สภาสถาบัน
อธิการบดี

18

คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน

รองอธิการบดี

สำ�นักงานสถาบัน

สำ�นักวิชา
ดุริยางคศาสตร์

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานสถาบัน

คณบดี
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	ทำำ�เนีียบผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ที่่�ปรึึกษาสภาสถาบััน

รองศาสตราจารย์์นราพร
 จัันทร์์โอชา

คุุณหญิิงวรรณา สิิริิวััฒนภัักดีี

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
 พิินััยนิิติิศาสตร์์

นายกสภาสถาบััน

ศาสตราจารย์์คลิินิิก เกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร

อุุปนายกสภาสถาบััน

อาจารย์์ ดร.ชาคร วิิภููษณวนิิช

กรรมการสภาสถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ

ศาสตราจารย์์ ดร.ณรงฤทธิ์์� ธรรมบุุตร

นายพงษ์์อาจ ตรีีกิิจวััฒนากููล

ดร.วราภรณ์์ สีีหนาท

นายวีีระ โรจน์์พจนรััตน์์

ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน |
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กรรมการสภาสถาบัันโดยตำำ�แหน่่ง

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง
อธิิการบดีี

อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีีสำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์

อาจารย์์ดำริิห์์ บรรณวิิทยกิิจ
ผู้้�รักั ษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหาร

นายนพดล บุุญเดช
ประธานสภาพนัักงาน

อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง
ผู้้�แทนคณาจารย์์ประจำ

เลขานุุการ

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายการศึึกษา

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักงาน
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| ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน

คณะกรรมการส่่งเสริิมกิจิ การสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์์นราพร จัันทร์์โอชา

รองประธานกรรมการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง
อธิิการบดีี

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ดร.ชััยยงค์์ สััจจิิพานนท์์

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินััยนิิติิศาสตร์์

ดร.ชิิงชััย หาญเจนลัักษณ์์

เลขานุุการ (ผู้้�ช่่วยเลขาปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทน)

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานสถาบััน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิิริิแสน
นัักบริิหารงานทั่่�วไป
ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน |
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คณะกรรมการบริิหารสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ประธานกรรมการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง
อธิิการบดีี

กรรมการ

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีี
คณบดีีสำนัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
ฝ่่ายการศึึกษา

นายพนดล บุุญเดช
ประธานสภาพนัักงาน

กรรมการและเลขานุุการ (ผู้้�ช่่วยเลขาปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทน)

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานสถาบััน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิิริิแสน
นัักบริิหารงานทั่่�วไป

22
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นางสาวพิิมสิิริิ สกุุลน้้อย
นัักวิิชาการประกัันคุุณภาพ
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	บุุคลากร
ผู้้�บริิหาร

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง
อธิิการบดีี

อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีี
ฝ่่ายการศึึกษา

อาจารย์์ดำริิห์์ บรรณวิิทยกิิจ
ผู้้�รัักษาการแทนรองอธิิการบดีี
ฝ่่ายบริิหาร

อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี
ผู้้�รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา

ผศ.ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง
ผู้้�รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์

อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
คณบดีี

นายณััฐวุุฒิิ เลี่่�ยมสุุวรรณ
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานสถาบััน

ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน |
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พนัักงาน
สายวิิชาการ
ลำดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำแหน่่ง

1

อาจารย์์ สิิทธิิชััย เพ็็งเจริิญ

อาจารย์์ประจำ

2

ผศ.ดร.อโณทััย นิิติิพน

อาจารย์์ประจำ

3

อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง

อาจารย์์ประจำ

4

อาจารย์์ ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพานิิชวััฒนา

อาจารย์์ประจำ

5

Mr. Jean-David Stephane Caillouët

อาจารย์์ประจำ

6

Ms. Margaret Hayne Kim

อาจารย์์ประจำ

7

อาจารย์์ พัันธวิิทย์์ อััศวเดชเมธากุุล

อาจารย์์ประจำ

8

อาจารย์์ สิิรวิิชญ์์ คงบัันดาลสุุข

อาจารย์์ประจำ

สายสนัับสนุุน
ลำดัับ

24

ชื่่�อ - นามสกุุล

1

นางธิิติิมา สุุขแสงจัันทร์์

ตำแหน่่ง
นัักวิิชาการศึึกษา

2

นางสาวณุุสมล จงประกิิจพงศ์์

นัักวิิชาการศึึกษา

3

นางสาวพิิชาภรณ์์ สุุคนธพัันธุ์์� 

นัักวิิชาการศึึกษา

4

นางสาวพิิชญ์์สิินีี ภิิธ นบพิิชญธาดาร์์

นัักวิิชาการศึึกษา

5

นายกฤณ พงษ์์นิิทรััพย์์

นัักวิิชาการศึึกษา

6

นายสิิรวิิชญ์์  ธารไพฑููรย์์

นัักวิิชาการศึึกษา

7

นางสาวพลอยไพลิิน พงษ์์ศิิริิแสน

นัักบริิหารงานทั่่�วไป

8

นายธเนศ รััศมีี 

นัักบริิหารงานทั่่�วไป

9

นางสาวศิิริิวรรณ คุ้้�มโห้้

นัักบริิหารงานทั่่�วไป

10

นางสาวเจนจิิรา  มั่่�นมณีี 

นัักบริิหารงานทั่่�วไป
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ลำดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

11

ว่่าที่่�ร้้อยตรีีสุุรพงษ์์ เด็็นลีีเมาะ

ตำแหน่่ง
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี 

12

นางพรนพวรรณ งาดเกาะ

นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี 

13

นางสาวเกตุุมณีี อิินอ่่อน

นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี 

14

นางสาวปริิยากร พรหมสถิิต  

นัักวิิชาการเงิินและบััญชีี 

15

นายธััชวงศ์์ ศิิริิสวััสดิ์์�

นัักวิิชาการโสตทััศนููปกรณ์์

16

นายพลััฏฐ์์ ปวราธิิสัันต์์

นัักวิิชาการโสตทััศนููปกรณ์์

17

นางสาวอรภา  แก้้วฟอง

นัักวิิชาการโสตทััศนููปกรณ์์

18

นางสาวกชพร บุุญสม

นัักบริิหารงานบุุคคล

19

นายนพดล บุุญเดช

นัักบริิหารงานบุุคคล

20

นางสาวกนกวรรณ วิิลััยมาตย์์

นัักวิิชาการพััสดุุ

21

นางสาวอุุบลวรรณ พุ่่�มช้้าง

นัักวิิชาการพััสดุุ

22

นางสาวพิิมสิิริิ สกุุลน้้อย

นัักวิิชาการประกัันคุุณภาพ

23

นายสมประสงค์์  ยุุนกระโทก 

นัักวิิชาการประกัันคุุณภาพ

24

นางสาวดิิสรััตน์์ สุุกษมภััทร์์

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

25

นายชมสวััสดิ์์�  นััยนารถ  

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน

26

นายพงศธร ศรีีวิิเศษ

นัักเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์

27

นางสาวสุุธีีร์์พร เลิิศล้้ำ

นิิติิกร

28

นายศัักดิ์์�ระพีี รัักตประจิิต  

นัักวิิจััย

29

นางสาวณััฐพิิกา เสืือเดช

นัักตรวจสอบภายใน

30

นางสาวเบญญา โรจน์์ทอง  

บรรณารัักษ์์

31

นายเอกชััย คงคืืน

เจ้้าหน้้าที่่�เทคนิิคไฟฟ้้า ประปา

32

นางเบญจวรรณ ชุ่่�มคุุมสิิน

พนัักงานปฏิิบััติิการทั่่�วไป

ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน |
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แผนยุุทธศาสตร์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ปีี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การพััฒนาการจััดการศึึกษาที่่�เป็็นเลิิศในการบููรณาการการเรีียนการสอนกัับการวิิจัยั และการบริิการ
วิิชาการรวมทั้้�งทัันต่่อพลวััตของการเปลี่่�ยนแปลง
เป้้าประสงค์์
1.1 มีีหลัักสููตรที่่�เน้้นการจััดการศึึกษาในการบููรณาการการเรีียนการสอนกัับการวิิจััยและการให้้บริิการวิิชาการ
ทัันต่่อพลวััตของการเปลี่่�ยนแปลง และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ของประเทศ
1.2 มุ่่�งสร้้างบััณฑิิตที่่�มีีคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััยและการสร้้างสรรค์์
เป้้าประสงค์์
2.1 การเผยแพร่่งานวิิจััยและงานสร้้างสรรค์์เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับชาติิ และระดัับภููมิิภาค
2.2 การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับองค์์กรภายในและภายนอกประเทศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 เป็็นแหล่่งวิิชาการที่่�มีีความเป็็นเลิิศด้้านดนตรีีและศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเผยแพร่่และให้้บริิการ
ความรู้้�สู่่�สัังคม
เป้้าประสงค์์
3.1 เป็็นแหล่่งวิิชาการชั้้�นนํําในการเผยแพร่่ความรู้้�ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม รวมทั้้�งเป็็นแหล่่งความรู้้�
ทางด้้านศิิลปวััฒนธรรม
3.2 การจััดตั้้�งหน่่วยบริิการวิิชาการ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การพััฒนาการบริิหารจััดการโครงสร้้างพื้้�นฐานและองค์์กรตามหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าประสงค์์
4.1 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านกายภาพ เพื่่�อเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี  และมีีการใช้้ทรััพยากร
ทางโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้คุ้้�มค่่า และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
4.2 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านระบบสารสนเทศเพื่่อ� การบริิหารงานเชิิงกลยุุทธ์์ด้า้ นวิิจัยั  ด้้านการเรีียนการสอน
และด้้านบริิการวิิชาการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและศัักยภาพสููงสุุด
4.3 พััฒนาระบบการบริิหารจััดการและโครงสร้้างองค์์กรที่่เ� หมาะสมกัับภารกิิจของสถาบััน และเป็็นสถาบัันแห่่งการเรีียนรู้้�
4.4 พััฒนาระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
4.5 พััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากรสายวิิชาการและสายปฏิิบััติิการ
4.6 การจััดทํําแผนแม่่บททางการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิการของสถาบััน
4.7 การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันกัับองค์์กรอื่่�น ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
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งบประมาณ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณแผ่่นดิินจำนวนงบประมาณ
รวม 118,757,900 บาท

สััดส่่วนงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามประเภทรายจ่่าย

งบลงทุุน 31.31%

งบบุุคลากร 23.20%

งบดำเนิินงาน 45.49%

งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรรวม
จำแนกตามปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
144.8942

148.3456

147.8645

129.8359

ล้้านบาท

118.7579

2560

2561

2562

2563

2564

ปีีงบประมาณ

ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน |
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งบการเงิินสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2564

2564

(หน่่วย : บาท)
2563

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
วััสดุุคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

272,752,431.32
60,952,321.13
21,197,530.08
1,336,131.72
630,843.89
356,869,258.14

291,701670.04
45,049,309.93
20,108,482.07
0.00
279,943.69
357,132,405.73

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนระยะยาว
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

58,090,000.00
264,848,603.83
823,253.91
20,000.00
323,781,857.74

7,090,000.00
290,244,105.16
1,087,429.31
20,000.00
298,421,534.47

680,651,115.88

655,553,940.20

รวมสิินทรััพย์์

28

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน

2564

2563

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น
เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น
ส่่วนของเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิิน
ที่่�ถึึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปีี
เงิินรัับฝากระยะสั้้�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

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

20,953,736.52
57,567.27
0.00

2,977,690.07
14,909,990.00

2,977,690.07
23,988,993.86

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิินระยะยาว
เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว
เงิินรัับฝากระยะยาว
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

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

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

94,601,505.60

79,489,166.49

สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
ทุุน
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสม

42,689,305.90
543,360,304.38

42,689,305.90
533,375,467.81

รวมสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

586,049,610.28

576,064,773.71

รวมหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน

680,651,115.88

655,553,940.20

รวมหนี้้�สิิน
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งบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2564
2564

(หน่่วย : บาท)
2563

รายได้้
รายได้้จากงบประมาณ
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้

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

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

122,776,868.36

137,202,871.84

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

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

107,633,595.05

107,230,269.18

29,990,602.66

29,990,602.66

(77,811.74)

(0.00)

15,065,461.57

29,990,602.66

ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าตอบแทน
ค่่าใช้้สอย
ค่่าวััสดุุ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำหน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค
รวมค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
ต้้นทุุนทางการเงิิน
รายได้้สููงกว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
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อาคารสถานที่่�

อาคารอำำ�นวยการ (Administration Building)
อาคารอำนวยการสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ประกอบไปด้้วยห้้องอธิิการบดีี 
รองอธิิการบดีี สำนัักงานสถาบััน ห้้องบรรยายขนาดกลาง และหอแสดงดนตรีี
สัังคีีตวััฒนา

อาคารคีีตราชนคริินทร์์ (Gita Rajanagarindra Building)
อาคารนี้้�มีีการอนุุรัักษ์์โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมภายนอกเอาไว้้อย่่าง
สวยงาม หน้้าอาคารประดิิษฐานพระรููปหล่่อสมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิ
วััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เพื่่อ� เป็็นการน้้อมรำลึึกถึงึ พระกรุุณาธิิคุณ 
ุ

อาคารกััลยาณิินคีีตการ (Galyaningitakara Building)
อาคารเรีียนได้้ถููกออกแบบให้้มีีการใช้้พื้้น� ที่่เ� พื่่อ� รองรัับการเรีียนการสอนทาง
ด้้านดนตรีี มีีลัักษณะแผ่่ไปทางยาวเปิิดมุุมมองให้้ได้้รัับทััศนีียภาพที่่�สวยงามของ
ลำคลองสาธารณะด้้านข้้าง และเชื่่�อมต่่อกัับพื้้�นที่่�สีีเขีียวภายนอกอาคาร

อาคารการเรีียนรู้้�และสัันทนาการ (The PGVIM Learning Center)
อาคารตั้้�งอยู่่�ติิดกัับสวนหลวงพระราม 8 ระหว่่างอาคารคีีตราชนคริินทร์์และ
อาคารเก็็บเครื่่�องดนตรีี สููง 3 ชั้้�น สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาใช้้ร่่วมกัับสถาบััน
อาหาร โดยสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาใช้้ชั้้น� 1 เพีียงชั้้�นเดีียว ภายในแบ่่งออกเป็็น
ห้้องต่่าง ๆ สำหรัับประกอบกิิจกรรมหลากหลาย และส่่วนที่่�เป็็นโรงอาหารสำหรัับ
นัักศึึกษาและบุุคลากร

อาคารเก็็บเครื่่�องดนตรีี (Music Pavilion)
อาคารตั้้�งอยู่่�ด้้านหลัังอาคารเรีียนรู้้แ� ละสัันทนาการ ติิดกัับสวนหลวงพระราม
8 และคลองบางยี่่�ขััน มีีความสููงทั้้�งหมด 3 ชั้้�น ลัักษณะอาคารเป็็นอาคารใต้้ถุุนสููง  
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ส่วนที่ 3

ผลงาน
รางวัลของนักศึกษา
และบุคลากร
• ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” สาขาดนตรี
ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
• รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
• โครงการศิลปะการแสดง ประจำ�ปี 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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ศิิลปิินร่่วมสมััยดีีเด่่นรางวััล “ศิิลปาธร” สาขาดนตรีี
ประจำ��ปีี พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.อโณทััย นิิติพิ น ได้้รับั รางวััล “ศิิลปาธร” สาขาดนตรีี ประจำ
ปีี พ.ศ. 2564 จากสำนัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย กระทรวงวััฒนธรรม
จากผลงานสร้้างสรรค์์ที่่�ผ่่านกระบวนการทดลองและวิิจััยภาคสนามเกิิด
เป็็นดนตรีีรููปแบบใหม่่ที่่�บููรณาการแนวคิิดทางวััฒนธรรมร่่วมกััน และยััง
เป็็นผู้้�จััดตั้้�งโครงการวงดุุริิยางค์์เยาวชนอาเซีียน (AYE) ในความร่่วมมืือ
ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาและกระทรวงวััฒนธรรม และโครงการ
ประชุุมวิิชาการนานาชาติิ (PGVIS) ตั้้�งแต่่ปีี  2557 ทำให้้เกิิดการแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างดนตรีีกัับศาสตร์์แขนงต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
รางวััล “ศิิลปาธร” มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม สนัับสนุุน ยกย่่อง
และเชิิดชููเกีียรติิศิลิ ปิินร่่วมสมััยที่่ส� ามารถสร้้างผลงานที่่เ� ป็็นปรากฏการณ์์
ใหม่่ให้้ประจัักษ์์ต่่อวงการศิิลปะ เกิิดผลกระทบเชิิงบวกแก่่สัังคม และได้้
รัับการยอมรัับจากสาธารณชนทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ในสาขาต่่าง ๆ
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รางวััลเด็็กและเยาวชนดีีเด่่น
นายพงษ์์ไพโรจน์์ เลิิศสุดวิ
ุ ชัิ ยั ได้้รับก
ั ารคััดเลืือกให้้ได้้รับั รางวััลเด็็ก
และเยาวชนดีีเด่่น ประจำปีี 2564 จากกระทรวงศึึกษาธิิการ

โครงการศิิลปะการแสดง ประจำ��ปีี พ.ศ. 2564

กลุ่่�ม Pink Sky Orcas (นายกวิิรััตน์์ ไทรเมฆ และนายธรณ์์
ทัักษิณว
ิ ราจาร) ได้้รับคั
ั ดั เลืือกจากหอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
ให้้แสดงในโครงการศิิลปะการแสดง ประจำปีี พ.ศ. 2564 ภายใต้้ชื่่�อ
“บางกอก บางกรอบ” ในวัั น ที่่� 27 29 และ 30 มกราคม 2565
ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
“บางกอก บางกรอบ” (Bangkok through Crusty Frames)
เป็็นการแสดงที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงมุุมมองที่่�หลากหลายในเมืืองหลวงของ
ประเทศไทยเช่่ น “บาง” ที่่� สื่่� อ ถึึ ง “ความเปราะบาง” และ “กรอบ”
หมายถึึง “ขอบเขตของพื้้�นที่่�” ที่่�จะนำมาสู่่�การนำเสนองานผ่่านการแสดง
สื่่� อ ผสม โดยมีีแรงบัั น ดาลใจจากการที่่� ทั้้� ง คู่่�ได้้ เ ติิ บ โตและอาศัั ย อยู่่�
ในกรุุ ง เทพมหานคร พบเจอกัั บก ารเปลี่่� ย นแปลงและเรีียนรู้้�ถึึ ง
ความเปราะบางและสัังเกตสาเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมกัับชวนตั้้�งคำถาม
เกี่่�ยวกัับการที่่�ผู้้�คนมองเห็็นปััญหาแล้้วละเลยความรัับผิิดชอบที่่�อาจนำไป
สู่่�การแก้้ไข เพื่่�อเป็็นสื่่�อและนำเสนอเปรีียบเทีียบกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ
แก่่ผู้้�ชมการแสดง
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Thailand Content Lab: University Lab 2021
กลุ่่�ม Power Work (นายภาณุุพงศ์์ จัันโทศรีี) ได้้รัับคััดเลืือกจาก
สำนัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (NIA) เพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการ Thailand
Content Lab : University Lab 2021 ห้้องทดลองด้้านนวััตกรรม
สร้้ า งสรรค์์  ที่่� เ ปิิ ด ให้้ นัั กศึึ ก ษาทดลอง เรีียนรู้้�  และทำสิิ น ค้้ า จริิ ง กัั บ
ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญในแต่่ ล ะสาขา พร้้ อ มอัั ด เสีียงในสตููดิิ โ อระดัั บ ประเทศ 
และถ่่ า ยวิิ ดีี โอการแสดงสด  Live Session และมีีโอกาสลงเพลงใน
แพลทฟอร์์ม JOOX เพื่่�อต่่อยอดไปสู่่�ผลงานที่่�เป็็นที่่�นิิยม และสามารถ
นำอุุตสาหกรรมบัันเทิิงมาพััฒนาเศรษฐกิิจไทยในอนาคต

World Percussion Movement Academy & Festival 2021
นายนิิธิิศ รุุจิิขจรเดช ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากการแข่่งขัันประเภท
กลองสแนร์์ ที่่�จััดโดย World Percussion Movement

The Asia Pacific Percussion Online Competition 2021
นัั กศึึ ก ษาสถาบัั น ได้้ รัั บ รางวัั ล จาก  4 รุ่่�นการแข่่ ง ขัั น รวม 6
รางวััล จากการแข่่งขัันที่่�จััดโดย Asia Pacific Percussion Society
ประกอบไปด้้วย
รุ่่�น Open Group Classical
นายอนุุพนธ์์ เชยชุ่่�ม รางวััลชนะเลิิศ 
นายชาญณรงค์์ เพ็็ชรพร้้อม รางวััลพิิเศษ
รุ่่�น Open Group Modern
นายนิิธิิศ รุุจิิขจรเดช รางวััลชนะเลิิศ 
นายสิิปปกร แก้้วปฐม รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2
รุ่่�น Ensemble Group Classical
Per lē sùrîré รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2
รุ่่�น Ensemble Group Modern
นายกรวิิชญ์์ เสมอพัันธ์์ จาก Per lē sùrîré
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1
ส่วนที่ 3 ผลงาน รางวัลของนักศึกษาและบุคลากร |
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International Percussion Youth Competition Belgium 2021
นายเมธีี หอมประเสริิฐ และนายอนากร รองศัักดิ์์� รางวััลรองชนะ
เลิิ ศอัั น ดัั บที่่� 2 จากการแข่่ ง ขัั น รุ่่� น Keyboard duo ที่่� จัั ด โดย The
International Percussion Youth Competition Belgium Under the
High Patronage of Her Majesty Queen Paola

ทุุนการศึึกษา จาก ASEA – Uninet และ OeAD-GmbH
นายกรวิิ ช ญ์์ อนุุ น ตการุุ ณ  ได้้ รัั บทุุ น การศึึ ก ษาจากเครืือข่่ า ย
มหาวิิทยาลััยในทวีีปยุุโรปและมหาวิิทยาลััยในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ (ASEA-UNINET) และ Austrian Agency for International
Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) ประเทศ
ออสเตรีียให้้ไปศึึกษา ณ สถาบัันดนตรีีแห่่งกรุุงเวีียนนา (Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien) เป็็นระยะเวลา 9 เดืือน
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| ส่วนที่ 3 ผลงาน รางวัลของนักศึกษาและบุคลากร

ส่วนที่ 4

การจัดการการศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• การรับนักศึกษาและนักศึกษาคงอยู่
• การจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมสัปดาห์โครงการพิเศษ Project week
- กิจกรรมประกอบรายวิชา
• กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- การปฐมนิเทศนักศึกษา
- การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิต
สู่การมีงานทำ�
- กิจกรรมประกวดเเต่งเพลงประจำ�สถาบัน
Princess Galyani Vadhana Songwriter
Competition (PGVSC)
- กิจกรรม Learning in Lockdown
- การให้คำ�ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต
• การประกันคุณภาพการศึกษา
• บัณฑิตและภาวะการมีงานทำ�
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หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ดำเนิินการเปิิดสอน จำนวน 2 หลัักสููตร ดัังนี้้�
ชื่่�อหลัักสููตร

ดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Music Program: B.M.

ดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต
Master of Music Program: M.M.

จำนวนหน่่วยกิิต
ตลอดหลัักสููตร

130 หน่่วยกิิต
(หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2556)
127 หน่่วยกิิต
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2562)

36 หน่่วยกิิต (แบบ ก1)
และ 39 หน่่วยกิิต (แบบ ก2)

ระยะเวลาการศึึกษา
ตลอดหลัักสููตร

4 ปีี

2 ปีี

อาชีีพที่่�สามารถ
ประกอบได้้หลััง
สำเร็็จการศึึกษา

- นัักดนตรีี
- นัักวิิชาการด้้านดนตรีี
- อาจารย์์ด้้านดนตรีี 
- ผู้้�ประกอบการทางด้้านดนตรีี
- ผู้้�สร้้างสรรค์์ทางด้้านดนตรีี 

- นัักวิิชาการด้้านดนตรีี
- นัักดนตรีีเชิิงบููรณาการ
- ผู้้�สร้้างสรรค์์ทางด้้านดนตรีี
- อาจารย์์ด้้านดนตรีี
- ผู้้�ประกอบการด้้านดนตรีี
- นัักวิิชาการละครและดนตรีี

อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบ
หลัักสููตร

1. อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ (ประธาน)
2. อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี
3. อาจารย์์ ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพานิิชวััฒนา
4. Miss Margaret Hayne Kim
5. อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง

1. ผศ.ดร.อโณทััย นิิติพิ น (ประธาน)
2. อาจารย์์ Dr. Jean-David Caillouët
3. ผศ.ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง
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| ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา

การรัับนัักศึึกษาและนัักศึึกษาคงอยู่่�
การรัับสมััครนัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2563 มีีการรัับตามระบบการรัับบุุคคลเข้้าศึึกษา
ในสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทย (TCAS: Thai University Central Admission System)
ทางสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาได้้มีีการเปิิดรับนั
ั กั เรีียนในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
หรืือเทีียบเท่่า ที่่�มีีความสามารถและความสนใจทางด้้านดนตรีีเข้้าศึึกษาต่่อ
ในหลัั กสูู ตรดุุ ริิ ย างคศาสตรบัั ณ ฑิิ ต โดยมีีการรัั บ สมัั ค รจำนวน 4 รอบ 
เป็็ น นัั กศึึ ก ษาเข้้ า ใหม่่ จำนวน 32 คน รวมมีีจำนวนนัั กศึึ ก ษาคงอยู่่�
จำนวน 126 คน
จำนวนนัักศึึกษาคงอยู่่�
ประจำปีีการศึึกษา 2557 - 2564
124

120

2562

2563

126

จำนวนนัักศึึกษา

101
66
14
2557

83

28
2558

2559

2560

2561

2564

ปีีการศึึกษา

จำนวนนัักศึึกษาคงอยู่่�จำแนกตามประเภท

Piano 17%
Master of Music
Program 13%

Violin 12%
Percussions 10%

ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา |

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%
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การจััดการเรีียนการสอน

กิิจกรรมสััปดาห์์พิิเศษ Project Week
กิิจกรรมสััปดาห์์โครงการพิิเศษเป็็นกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการเรีียนการสอนในหลัักสููตรดุุริยิ างคศาสตรบััณฑิิต
ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�มิิติิต่่าง ๆ ทางด้้านดนตรีีที่่�แตกต่่างไปจากการเรีียนรู้้�ในภาคการศึึกษาปกติิ โดยคณาจารย์์
ประจำหลัักสููตรเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาร่่วมเสนอหััวข้้อในการทำกิิจกรรมตามความสนใจ ซึ่่�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ได้้รับั ความร่่วมมืือจากสถาบัันการศึึกษาทั้้�งในและต่่างประเทศ ในการส่่งผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเข้้าร่่วมการสอน การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
และการนำเสนอผลงานให้้กัับนัักศึึกษา ซึ่่�งในปีีการศึึกษา 2563 - 2564 นี้้�ได้้จััดกิิจกรรมขึ้้�นประกอบไปด้้วย
หััวข้้อ

อาจารย์์ประจำหััวข้้อ

รายละเอีียดหััวข้้อ

Figure bass and
improvisation

ผศ.ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง

เพิ่่� ม ทัั ก ษะที่่� จ ำเป็็ น ให้้ กัั บ ผู้้� เ ล่่ น คีีย์์ บ อร์์ ด
และนัักดนตรีีที่่�ต้้องการศึึกษาดนตรีีบาโรก
และคลาสสิิก

Happy Birthday Beethoven!

อาจารย์์ Dr.Elissa Miller-Kay

สร้้างสารคดีีเกี่่�ยวกัับเบโธเฟนที่่�บ่่งบอกว่่า
ดนตรีีมีีความหมายต่่อทุุกคนอย่่างไร

Business: Idea, Proposal,
& Pitching

อาจารย์์ ดร.คมสััน
ดิิลกคุุณานัันท์์

สร้้างไอเดีีย เขีียนโครงร่่าง และเวิิร์์กช็็อป
สำหรัับนำเสนอ เพื่่�อพััฒนาวงการดนตรีี
คลาสสิิกให้้ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น

Music for Wind in the
21st century

อาจารย์์ สิริ วิิชญ์์ คงบัันดาลสุุข

นัักดนตรีีในวงดนตรีีเชมเบอร์์และเครื่่อ� งเป่่า
ได้้ศึึกษาดนตรีีในศตวรรษที่่� 21 เรีียนรู้้�
ระเบีียบวิิธีี เทคนิิคการวิิเคราะห์์ การปฏิิบัติั ิ
งาน และการแต่่ ง เพลง เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น
สร้้างสรรค์์ผลงานชิ้้�นใหม่่ในการแสดง

Pocket: Les Miserables

อาจารย์์ พัันธวิิทย์์
อััศวเดชเมธากุุล

ผลิิตละครเพลง “Les Miserables” ร่่วมกัับ
นัักร้้อง คณะนัักร้้องประสานเสีียง และ
วงออร์์ เ คสตรา เพื่่� อ เพิ่่� ม ทัั ก ษะการเล่่ น
ดนตรีีประเภทต่่ า งๆ และประสบการณ์์
ในการเล่่นละคร

วัันที่่� 5 - 9 ตุุลาคม 2563

42

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา

หััวข้้อ

อาจารย์์ประจำหััวข้้อ

รายละเอีียดหััวข้้อ

The journey of listeners:
การเดิินทางผ่่านการฟััง

นัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท

พััฒนาการฟััง การรัับรู้้�  เปิิดหูู  และเปิิดใจ
ผ่่ า นประสบการณ์์ ข องเสีียงในบริิ บ ท
ที่่� แ ต กต่่ า ง กัั น เ พื่่� อ ใ ห้้ เ ร า เ ข้้ า ใ จ ถึึ ง
รายละเอีียดต่่าง ๆ มากขึ้้�น

Produce (Y)our Music
in 27 Hours

นัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท

องค์์ความรู้้�พื้้�นฐาน ขั้้�นตอน และเทคนิิค
การบัั น ทึึ ก เสีียง เพื่่� อ ผลิิ ต ผลงานดนตรีี
ด้้วยตนเอง

Artist Development:
Planning Your Career

อาจารย์์ ดร.คมสััน  
ดิิลกคุุณานัันท์์

เ ชิิ ญวิิ ท ย า ก ร ที่่� มีี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
อุุตสาหกรรมดนตรีีไทยที่่�ให้้ความรู้้�สำหรัับ
เตรีียมความพร้้ อ มที่่� จ ะไปเป็็ น "ศิิ ล ปิิ น "
ต่่อไปในอนาคต

Performing Silent

อาจารย์์ สิริ วิิชญ์์ คงบัันดาลสุุข

แสดงดนตรีีสดด้้ ว ยภาพยนตร์์ เ งีียบ 
ด้้วยการเรีียบเรีียงและด้้นสด เพื่่�อให้้เข้้าใจ
เนื้้�อหา โครงสร้้าง และรููปแบบ ผสมผสาน
กัับการตีีความเชิิงศิิลปะเพื่่อ� สร้้างการแสดง
สื่่�อผสมระหว่่างเสีียงและทััศนศิิลป์์

Emptiness and Body application

อาจารย์์ ดร.อภิิชัยั  จัันทนขจรฟุ้้�ง
อาจารย์์ พันั ธวิิทย์์ อัศว
ั เดชเมธากุุล

นัั กศึึ ก ษาจะได้้ เ รีียนรู้้� เ กี่่� ย วกัั บร่่ า งกาย
และจิิ ต ใจของตนเอง จากการฝึึ กศิิ ล ปะ
การต่่อสู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปรััชญาเต๋๋า ร่่วมกัับ
การแสดงดนตรีี

เพราะ ทุุก วััน คืือ RUNWAY

ผศ.ดร.อโณทััย นิิติิพน

เชิิญวิทิ ยากรที่่มีี� ความสามารถระดัับแนวหน้้า
ของประเทศไทยเพื่่อ� ให้้เห็็นมุุมมองและแนว
ความคิิ ด ในการทำงานสร้้ า งสรรค์์ ทั้้� ง ใน
มุุมมองเบื้้�องหลััง การเรีียกร้้องสิิทธิิของ
คนรุ่่�นใหม่่ และการขยายขอบเขตไปยััง
ภููมิิภาคและระดัับโลก

Graduate Recital 2020

ผศ.ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง

นัักศึกึ ษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา สถาบัันดนตรีี
กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา นำเสนอผลงานการวิิ จัั ย
ทางศิิ ล ปะ รวมถึึ ง การเสวนา พููดคุุ ย
ออนไลน์์ เวิิ ร์์ กช็็ อ ป จัั ดก ารแสดง
และนิิ ท รรศการ ด้้ ว ยเนื้้� อ หาที่่� มีี ความ
หลากหลายทำให้้ ช่่ ว ยเพิ่่� ม ประสบการณ์์
ทางด้้านดนตรีี

15 - 19 มีีนาคม 2564

ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา |
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กิิจกรรมประกอบรายวิิชา
สถาบัันฯ ได้้จััดกิิจกรรมประกอบรายวิิชา Chamber Music, Large Ensemble, Major Skill, Music for Society
และ Contextual Studies ตลอดภาคการศึึกษาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์ วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ องค์์ความรู้้�
ทางด้้านดนตรีี โดยเน้้นการทำงานร่่วมกัันในหลายรููปแบบ บููรณาการกัับศาสตร์์ต่่าง ๆ แล้้วสามารถนำไปต่่อยอด
หรืือสร้้างประโยชน์์ในการพััฒนาตนเอง ชุุมชน และสัังคมต่่อไป

	กิิจกรรมพััฒนานัักศึึกษา

การปฐมนิิเทศนัักศึึกษา
สถาบัันฯ ได้้จััดกิิจกรรมปฐมนิิเทศนัักศึึกษา ปีีการศึึกษา 2564 ทั้้�ง 2 หลัักสููตรขึ้้�นในวัันศุุกร์์ที่่� 16 กรกฏาคม
2564 ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อต้้อนรัับนัักศึึกษา สร้้างความเข้้าใจ และความสััมพัันธ์์
อัันดีี ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่� คณาจารย์์ นัักศึึกษา และผู้้�ปกครอง

การปััจฉิิมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การมีีงานทำำ�
สถาบัันฯ ได้้จัดกิ
ั จิ กรรมปััจฉิิมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมบััณฑิิตสู่่�การมีีงานทำ ปีีการศึึกษา 2564 ทั้้�ง 2 หลัักสููตร
ขึ้้�นในวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2564 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้นัักศึึกษารู้้�จัักตนเอง สามารถวางแผนอนาคตเป็็นรููปธรรม ทั้้�ง
ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่�อเป็็นเข็็มกำหนดทิิศในการเดิินทางของตััวนัักศึึกษาที่่�กำลัังจะจบในอนาคต และ
แลกเปลี่่�ยนกัับวิิทยากรและศิิษย์์เก่่าเพื่่�อให้้เห็็นแนวทางของอาชีีพในอนาคต
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กิิจกรรมประกวดเเต่่งเพลงประจำ��สถาบััน
Princess Galyani Vadhana Songwriter Competition (PGVSC)
สถาบัันฯ ได้้จัดกิ
ั จิ กรรมประกวดเพื่่อ� เเต่่งเพลงประจำสถาบััน Princess Galyani Vadhana Songwriter Competition
(PGVSC) และได้้ให้้ทุกุ คนภายในสถบัันมีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� ตััดสินิ ด้้วยการโหวตเพลงของทีีมที่่ชื่� น่� ชอบเเละเหมาะสมกัับสถาบัันฯ ที่่สุ� ดุ

กิิจกรรม Learning in Lockdown
สถาบัันฯ เปิิดโอกาสให้้ศิิษย์์เก่่าของสถาบัันและวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา Princess Galyani
Vadhana Youth Orchestra (PYO) และเป็็นผู้้ส� อนในโครงการจััดตั้้ง� หน่่วยบริิการวิิชาการด้้านดนตรีี (หน่่วยวิิสาหกิิจบริิการ
ด้้านดนตรีีแก่่บุุคคลทั่่�วไป) ในหลัักสููตร Young Artist Academy (YAA) และ PGVIM Weekend Academy (PWA)
และชมรมศิิษย์์เก่่าได้้มีีส่ว่ นร่่วมทํํากิิจกรรมต่่างๆ กัับนักศึ
ั กึ ษาปััจจุุบันั ในกิิจกรรม Learning in Lockdown Series เป็็นการ
เสวนาแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างศิิษย์์เก่่าและนัักศึกึ ษาปััจจุุบันั ผ่่าน ZOOM Application ทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้ง�  ช่่วงเดืือนมกราคม
– กุุมภาพัันธ์์ 2564

การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องสุุขภาพจิิต
สถาบัันฯ เชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านสุุขภาพจิิต เพื่่�อให้้คำปรึึกษาในทุุกเดืือนแก่่นัักศึึกษาและบุุคลากรสถาบัันฯ
เพื่่�อผ่่อนคลายบรรยากาศความตึึงเครีียดในสถานการณ์์ปััจจุุบััน

การประกัันคุุณภาพการศึึกษา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนามีีการประเมิินคุุณภาพการศึึกษาโดยคะแนนผลการประเมิินเฉลี่่�ยในปีีการศึึกษา
2563 ทั้้�ง 3 ระดัับ เป็็นดัังนี้้� ระดัับหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรบััณฑิิต 4.00 และหลัักสููตรดุุริิยางคศาสตรมหาบััณฑิิต
3.31 คะแนน ระดัับสำนัักวิิชา 4.60 คะแนน และระดัับสถาบััน 4.57 คะแนน

ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา |
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	บััณฑิิตและภาวะการมีีงานทำำ�
ในปีีการศึึกษา 2563 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นามีีบััณฑิิตที่่ส� ำเร็็จการศึึกษาทั้้�งสิ้้�น 30 คน ซึ่่ง� ได้้งานทำหรืือศึึกษา
ต่่อภายใน 1 ปีีจำนวน 29 คน โดยสามารถแบ่่งจำนวณบััณฑิิตในแต่่ละเครื่่�องมืือเอก ภาวะการมีีงานทำ และผลการ
ประเมิินบััณฑิิตได้้ดัังแผนภาพ

จำนวนบััณฑิิตแต่่ละเครื่่�องมืือเอก

Voice 13%
Viola 13%

ปริิญญาโท 10%
Percussion 10%

Horn 3%
Euphonium/Trombone 3%
Double Bass 3%
Piano 7%
Cello 7%
Violin 10%
Flute 10%
Trumpet 10%

ภาวะการมีีงานทำของบััณฑิิต

ได้้งานทำ 67%

อื่่�น ๆ 3%
ศึึกษาต่่อ 7%
ประกอบอาชีีพอิิสระ 23%
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ส่วนที่ 5

การวิจยั
และงานสร้างสรรค์
•
•
•
•
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การบริหารเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์
การพัฒนาอาจารย์และเพิ่มสมรรถนะในการวิจัย
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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การบริิหารเงิินทุุนสนัับสนุุนด้้านการวิิจััย
การบริิหารงบประมาณด้้านการวิิจััย วิิจััยสร้้างสรรค์์ และงานสร้้างสรรค์์ ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาดำเนิิน
การโดยคณะกรรมการ บริิหารเงิินทุุนอุุดหนุุนงานวิิจััย วิิจััยสร้้างสรรค์์ หรืืองานสร้้างสรรค์์ และส่่วนงานวิิจััยเพื่่�อให้้การ
ดำเนิินงานสอดคล้้องกัับพัันธกิิจและมุ่่�งส่่งเสริิมบุุคลากรของสถาบัันฯ ให้้มีีพื้้�นที่่�ในการเผยแพร่่ผลงานของตนทั้้�งในระดัับ
ชาติิและนานาชาติิ และพััฒนาขีีดความสามารถด้้านวิิจัยั ของบุุคลากรสถาบัันฯ ให้้ผลิติ และสร้้างสรรค์์งานวิิจัยั ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ต่่อสัังคมทั้้�งในเชิิงวิิชาการ ศิิลปวััฒนธรรม และเชิิงพาณิิชย์์ ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้จััดสรรงบประมาณสำหรัับสนัับสนุุนการดำเนิินงานดัังกล่่าวจำนวนทั้้�งสิ้้�น 700,000 บาท
ตามรายละเอีียดดัังนี้้�

งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ร้้อยละ

สนัับสนุุนงานวิิจััยและงานสร้้างสรรค์์

400,000

57.14

เผยแพร่่ผลงานวิิจััยและงานสร้้างสรรค์์

200,000

28.57

วารสารวิิชาการด้้านดนตรีี

100,000

14.29

รวม

700,000

100.00
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คณะกรรมการบริิหารเงิินทุุนอุุดหนุุนงานวิิจััย วิิจััยสร้้างสรรค์์ หรืืองานสร้้างสรรค์์
ประธานกรรมการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน
รองอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กรรมการ

ศาสตราจารย์์ ดร.ณรงฤทธิ์์� ธรรมบุุตร
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

รองศาสตราจารย์์ ดร.ศรััณย์์ นัักรบ
คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

เลขานุุการ

ธิิติิมา สุุขแสงจัันทร์์
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

ศัักดิ์์�ระพีี รัักตประจิิต
นัักวิิจััย
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา

ส่วนที่ 5 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ |

พิิชญ์์สิินีี ภิิธ นบพิิชญธาดาร์์
นัักบริิหารงานทั่่�วไป
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
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ระบบสารสนเทศเพื่่�อการวิิจััยและงานสร้้างสรรค์์
ส่่วนงานวิิจััยของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้ปรัับปรุุง
ระบบสารสนเทศเพื่่อ� สนัับสนุุนการวิิจัยั ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ทัันสมััย
และสอดคล้้องต่่อการดำเนิินงานในปััจจุุบััน ประกอบไปด้้วย
1. ระบบสารสนเทศห้้องสมุุด  และระบบการสืืบค้้นข้้อมููล
จากแหล่่ ง เรีียนรู้้�อื่่� น ๆ บนเครืือข่่ า ยออนไลน์์ จ ากเครื่่� อ ง
คอมพิิวเตอร์์ ได้้แก่่ การสืืบค้้นหนัังสืือ วารสารวิิชาการ โน้้ตเพลง
และนิิตยสารที่่�เกี่่�ยวกัับดนตรีีต่่าง ๆ เพื่่�อการศึึกษา เช่่น Grove
Dictionary The Oxford Dictionary of Music MGG เป็็นต้้น

2. ระบบฐานข้้อมููลสํําหรัับการสืืบค้้นงานวิิจััยและบทความวิิชาการ ได้้แก่่ ฐานข้้อมููล JSTOR และฐานข้้อมููล
EBSCOhost (RILM) เป็็นต้้น
3. ระบบฐานข้้อมููลสํําหรัับการสืืบค้้นโน้้ตเพลง แบบฝึึกหััด  และไฟล์์บัันทึึกเสีียงต่่าง ๆ เช่่น ฐานข้้อมููล IMSLP
Music Library (Open source) ฐานข้้อมููล Digital Concert Hall ฐานข้้อมููลดนตรีีคลาสสิิกของวง Berlin Philharmonic
Orchestra ฐานข้้อมููล NAXOS Music Library
4. เว็็บไซต์์สํําหรัับการเปิิดรัับบทความวิิชาการและบทความวิิจััย https://www.pgvis.pgvim.ac.th/ เพื่่�อการนํํา
เสนอผลงานในโครงการการจััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิทางด้้านดนตรีี และเผยแพร่่รายงานสืืบเนื่่อ� งและเอกสารประกอบ
งานประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ
5. เว็็บไซต์์วารสารวิิชาการดนตรีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยเปิิดรัับบทความวิิชาการและบทความวิิจััย เพื่่�อ
การเผยแพร่่องค์์ความรู้้ท� างด้้านดนตรีีในรููปแบบบทความวิิจัยั และบทความวิิชาการที่่มีี� เนื้้�อหาครอบคลุุมทางด้้านสาขาวิิชา
ดนตรีี และงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านดนตรีีอื่่�น ๆ
6. ระบบอิินทราเน็็ตของสํํานัักงานบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการพััฒนาการศึึกษา (UniNet)
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การพััฒนาอาจารย์์และเพิ่่�มสมรรถนะในการวิิจััย

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้สนัับสนุุนให้้บุุคลากรของสถาบัันฯ พััฒนาความรู้้�ด้้านวิิชาการ และเสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งทางการวิิจััย รวมถึึงจััดอบรมให้้ความรู้้�และเข้้าร่่วมการอบรม สััมมนาภายนอก เพื่่�อให้้คณาจารย์์สถาบัันฯ ให้้
บริิการวิิชาการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อไป ตามรายละเอีียดดัังนี้้�

อ.ดร.จิิรเดช เสตพัันธุุ
•

2 ตุุลาคม 2563 เป็็นกรรมการพิิจารณาโครงร่่างงานวิิจัยั ของอาจารย์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

•

19 ตุุลาคม 2563 เป็็นกรรมตััดสิินการประพัันธ์์ดนตรีี โครงการรางวััลยุุวศิิลปิินไทย (Young Thai Artist
Award) 2563 โดยมููลนิิธิิ SCG ในวัันที่่� ณ วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

•

30 มีีนาคม 2564 เป็็นกรรมการสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ นิิสิิตหลัักสููตรครุุศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
ดนตรีีศึึกษา คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ส่วนที่ 5 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ |
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อ.ดร. ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี
•

อาจารย์์พิเิ ศษรายวิิชา TU102 Social Life Skills ภาคการศึึกษา 2/2019 ณ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ หลัักสููตรนานาชาติิ (International College)

•

21 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญบรรยายหััวข้้อ “การพััฒนาศัักยภาพทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษและ
ทัักษะทางด้้านดิิจิิทััลสํําหรัับนัักศึึกษาวิิทยาลััยการดนตรีีฯ” ผ่่านระบบ Zoom Cloud Meeting แก่่นัักศึึกษา
วิิทยาลััยการดนตรีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา และนัักศึึกษาคณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์

•

16 และ 30 พฤษภาคม 2564 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญบรรยายหััวข้อ้ “พููดพร่่ำทํําเพลง Music Activity Outreach
แบ่่งปัันความสุุข” ผ่่านระบบ Zoom Cloud Meeting ให้้กัับนัักศึึกษาวิิทยาลััยการดนตรีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
บ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยราชภััฏสงขลา และเครืือข่่ายนิิสิิตนัักศึึกษาทางด้้านดนตรีี
แห่่งประเทศไทย (THEMSN)

อ. ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพานิิชวััฒนา
•

13 - 14 พฤศจิิกายน และ 3 – 4 ธัันวาคม 2563 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญบรรยายเกี่่ย� วกัับการเล่่น Percussion
ในวงออร์์เคสตรา และการแสดง solo percussion ให้้กับว
ั งออร์์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา จัังหวััดยะลา

•

15 - 16 พฤศจิิกายน 2563 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญบรรยายเกี่่�ยวกัับการเล่่น Percussion ในวงออร์์เคสตรา
และการแสดง solo percussion ให้้กัับโรงเรีียนเทศบาล 5 จัังหวััดสงขลา

Margaret Hayne Kim
•

5 มีีนาคม 2564 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญจััดทำ Violin Masterclass แบบออนไลน์์ จััดโดย Central Michigan
University, USA

อ.ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง
•
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11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญบรรยายหััวข้้อ “Reimagining the Student Recital” ผ่่านระบบ 
Zoom Cloud Meeting ให้้กัับ Cardiff University School of Music ร่่วมกัับผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย
นิิติิพน และ Dr. Elissa Miller–Kay
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ผู้้�ช่่วยศาสตรจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน
•

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

•

19 มีีนาคม 2564 เป็็นวิิทยากรรัับเชิิญ Composers Forum: Anothai Nitibhon (Keynote Speaker), Cornell
University

•

15 - 16 เมษายน 2564 เป็็นกรรมการสอบในหลัักสููตร Master of Music Programme ณ Royal
Conservatoire The Hague ประเทศเนเธอร์์แลนด์์  

•

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

•

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

•

11 มิิถุุนายน 2564 เป็็นวิิทยากรบรรยายพิิเศษ หััวข้้อ "สร้้างศิิลป์์ หรืือสร้้างสรรค์์" คํําถามของคนดนตรีี ใน
เวลาแห่่งความเปลี่่�ยนแปลง ในการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ ด้้านเสีียงและดนตรีี แห่่งมหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ครั้้�งที่่� 2

•

23 มิิถุุนายน 2564 เข้้าร่่วมการอบรมเรื่่�อง Quality assurance in higher (music) education: a webinar
for staff and students, MusiQuE-QE

ส่วนที่ 5 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ |
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การเผยแพร่่องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััยและงานสร้้างสรรค์์

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ดำเนิินการช่่องทางต่่าง ๆ สำหรัับการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััยและงาน
สร้้างสรรค์์ของคณาจารย์์ นัักวิิจััย และนัักศึึกษา ในช่่องทางที่่�หลากหลาย ประกอบด้้วย

เจ้้าของผลงาน
อาจารย์์ ดร.จิิรเดช เสตะพัันธุุ

เจ้้าของผลงาน
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).

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน

“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, การแสดงดนตรีีไทยจีีนสร้้างสรรค์์ฉลองความสััมพัันธ์์ 45
ปีี ไทย-จีีน “The Dawn of Spring” ณ โรงละครแห่่งชาติิ[Available
from https://www.youtube.com/watch?v=hnxYtXZvU78]
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เจ้้าของผลงาน

เจ้้าของผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชััญพงศ์์ ทองสว่่าง

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.

อาจารย์์ ดร.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]

อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง

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/

อาจารย์์ ดร.ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี

ศุุภพร สุุวรรณภัักดีี, ณััฐศรัันย์์ ทฤษฎิิคุุณ และสุุขนิิษฐ์์ สะสมสิิน.
(2563). สุุมหััวคอนเสิิร์์ต: การวางแผนและพััฒนาการจััดแสดง
คอนเสิิร์์ตเครืือข่่ายนิิสิิตนัักศึึกษาทางด้้านดนตรีีแห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 2. วารสารดนตรีีบ้้านสมเด็็จฯ, 2(1). 89-106

ส่วนที่ 5 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ |
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เจ้้าของผลงาน
อาจารย์์ ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพานิิชวััฒนา

เจ้้าของผลงาน
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)

อาจารย์์ 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)

อาจารย์์ สิิรวิิชญ์์ คงบัันดาลสุุข
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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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ส่วนที่ 6

การบริการวิชาการ

และทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
• การบริการวิชาการ
• การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
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การบริิการวิิชาการ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ดำเนิินงานเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกให้้กัับเยาวชน และผู้้�สนใจ
ทั่่�วไป ตามภารกิิจของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาในการเป็็นศููนย์์กลางทางด้้านการศึึกษาดนตรีี เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการ
เรีียนรู้้�ทางด้้านดนตรีีคลาสสิิก  ให้้กัับสถาบัันการศึึกษา ทั้้�งในระดัับอุุดมศึึกษา มััธยมศึึกษาและประถมศึึกษา และเพื่่�อ
เป็็นพื้้�นที่่ใ� นการเผยแพร่่องค์์ความรู้้ใ� หม่่ทางด้้านดนตรีี และสร้้างความร่่วมมืือ ในการทำงานบริิการวิิชาการทางด้้านดนตรีี
คลาสสิิกระหว่่างบุุคลากรทางด้้านดนตรีีคลาสสิิกทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยสอดคล้้องต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและ
ข้้อจำกััดที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 มีีโครงการจำนวน 5 โครงการ ดัังนี้้�
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โครงการการจััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิ 2021
“นวััตกรรมดนตรีีกัับการพััฒนาสัังคมวััฒนธรรมอาเซีียน”

International Symposium “Music Innovation and Socio-Cultural Development of ASEAN” 2021

โครงการนี้้�จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 23 - 27 สิิงหาคม
2564 ในรููปแบบการสัั ม มนาผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ อ อนไลน์์
(Webninar) ประกอบด้้วย การบรรยายของวิิทยากรผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ (Keynote) การเสวนาของวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
(Panel Discussion) การนำเสนอผลงานวิิจััย นวััตกรรม
และผลงานสร้้างสรรค์์ (Paper Presentation, Showcase,
Performance) ได้้ แ ก่่  ก ารบรรยาย เสวนาวิิ ช าการ
โดยวิิทยากรผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ิ จำนวน 16 ตอนและการนำเสนอ
ผลงานวิิชาการ ผลงานสร้้างสรรค์์ และการแสดง จำนวน
17 ตอน และการจััดทำเอกสารสืืบเนื่่�องจากการประชุุม
วิิชาการ (Proceeding)

ส่วนที่ 6 การบริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม |

การจััดงานมีีผู้้�เข้้าร่่วมชมผ่่านระบบออนไลน์์กว่่า
10,000 คน จาก 28 ประเทศ โดยครอบคลุุมกลุ่่�มประเทศ
ในภููมิิภาคอาเซีียน เอเชีีย ยุุโรป ทวีีปอเมริิกาใต้้ เนื่่อ� งด้้วย
การนำเสนอที่่�มีีความหลากหลาย และตรงกัับความสนใจ
ของกลุ่่�มสัังคมวิิชาการทางด้้านดนตรีีในปััจจุุบััน ทั้้�งนััก
วิิชาการดนตรีี และผู้้�ที่่�ศึึกษาทางด้้านวััฒนธรรมดนตรีีทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ รวมไปถึึงกลุ่่�มผู้้�ฟัังกลุ่่�มใหม่่ เช่่น กลุ่่�ม
ดนตรีีชาติิพันั ธ์์ ดนตรีีร่่วมสมััย และงานบููรณาการทางด้้าน
ดนตรีีอื่่น� ๆ อีีกทั้้�ง ยัังก่่อให้้เกิิดการทำงานด้้านวิิชาการร่่วม
กัับองค์์กร สถาบัันการศึึกษาในต่่างประเทศ เพื่่�อการสร้้าง
งานวิิ จัั ย สร้้ า งสรรค์์ หลายสถาบัั น ฯ อาทิิ Sibelius
Academy, Uniarts Helsinki  รวมทั้้�งมีีโครงการต่่อเนื่่�อง
ร่่วมกัับ Yong Siew Toh Conservatory of Music หรืือ
University of the Philippines, College Of Music  เพื่่�อ
การทำงานวิิจััยร่่วมกัันต่่อไปในอนาคตด้้วย
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โครงการบริิการวิิชาการเพื่่�อสัังคมด้้านดนตรีีไทยและดนตรีีเอเชีีย
(Musique de la Terre)
โครงการได้้ดํําเนิินการจััดเสวนาและการนำเสนอผลงานทางด้้านการประพัันธ์์เกี่่�ยวกัับเครื่่�องดนตรีีต่่างวััฒนธรรม
ผ่่านระบบออนไลน์์ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม – ตุุลาคม 2564 เป็็นการทำงานร่่วมกัันระหว่่างนัักดนตรีีอาเซีียนและนััก
ประพัันธ์์เพลง เพื่่อ� ส่่งต่่อความรู้้�ที่ม่� าจากผลงานการค้้นคว้้าและการทํํางานร่่วมกัันแก่่ผู้เ้� ข้้าร่่วมโครงการที่่มีี� ความสนใจใน
การศึึกษาดนตรีีภููมิิภาคเอเชีียร่่วมกัับดนตรีีคลาสสิิก ผ่่านรายการ South East Asian Music Sessions เป็็นช่่องทางที่่�
สามารถต่่อยอดให้้เกิิดเป็็นเครืือข่่ายในการทํํางานนวััตกรรมดนตรีีไทยและเอเชีียต่่อไปได้้ในอนาคต
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โครงการศููนย์์ต้้นแบบการศึึกษาเรีียนรู้้�ดนตรีีตลอดชีีวิิต
โครงการนี้้�ได้้จััดทำเว็็บไซต์์ https://musicol.pgvim.ac.th/ สำหรัับเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ที่่�มีีเนื้้�อหาทางด้้านดนตรีี
และศิิลปะเพื่่อ� ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพมนุุษย์์ในแต่่ละช่่วงวััยผ่่านกิิจกรรมทางด้้านดนตรีี และทำให้้เกิิดการบููรณาการ
ของศาสตร์์ทางด้้านศิิลปะที่่�มีีหลากหลาย ประกอบไปด้้วย การร้้องเพลง การเคลื่่�อนไหว การเล่่าเรื่่�องการวาดรููป ทฤษฎีี
ดนตรีี การประพัันธ์์ ทำให้้สามารถที่่�จะต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนาตนเองในมิิติิอื่่�น ๆ ได้้อีีกด้้วย พร้้อมทั้้�งมีีกิิจกรรม PGVIM
Singers Play on ดนตรีี ชีีวิิต ความหวััง ที่่�จััดขึ้้�นในวัันที่่� 12-13 และ 18-19 ธัันวาคม 2564 และเผยแพร่่ทางเฟซบุ๊๊�ก 
PGVIMsingers เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�กิิจกรรมดนตรีีร่่วมกัันในแต่่ละช่่วงวััยตั้้�งแต่่วััยเด็็กจนถึึงผู้้�สููงอายุุ

ส่วนที่ 6 การบริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม |

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

61

หน่่วยบริิการวิิชาการด้้านดนตรีี
หน่่วยบริิการวิิชาการด้้านดนตรีีของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา จััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้บริกิ ารความรู้้�ด้า้ นดนตรีีทั้้�งทฤษฎีี
และปฏิิบััติิแก่่เยาวชนผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ และบุุคคลทั่่�วไป โดยให้้บริิการจััดอบรมสััมมนา บริิหารจััดการเทศกาล
ดนตรีี รวมทั้้�งเป็็นที่่ป� รึึกษาด้้านดนตรีีและวััฒนธรรมเชิิงธุุรกิิจสร้้างสรรค์์ ประกอบด้้วย 2 หลัักสููตร คืือ หลัักสููตร PGVIM
Young Artist Academy (YAA) และหลัักสููตร PGVIM Weekend Academy (PWA) เป็็นช่่องทางในการสร้้างโอกาส
ให้้เยาวชน บุุคคลทั่่�วไปที่่ส� นใจ ใช้้เวลาว่่างในการพััฒนาตนเองด้้านดนตรีี เข้้าเรีียนและฝึึกซ้อ้ มร่่วมกัับคณาจารย์์ นักศึ
ั กึ ษา
ของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้นักศึ
ั กึ ษาสามารถหารายได้้ในระหว่่างเรีียนได้้อีีกด้ว้ ยและมีีการแสดง
ดนตรีีออนไลน์์เพลง “พระจัันทร์์แทนใจฉััน” โดยใช้้เครื่่�องดนตรีีประจำชาติิไทย ได้้แก่่ ระนาด ขลุ่่�ย ซออู้้�ของไทย
และซอเอ้้อร์์หููของจีีนผสมผสานกัับเครื่่�องดนตรีีตะวัันตก เช่่น เชลโล วิิโอลาและไวโอลิิน ในช่่วงเทศกาลไหว้้พระจัันทร์์

โครงการเทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์นานาชาติิ
โครงการนี้้�จััดขึ้้�นในช่่วงเดืือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการค้้นหา สนัับสนุุน และพััฒนา
บุุคลากรและนัักศึึกษาของไทยให้้ได้้รัับประสบการณ์์ทางศิิลปวััฒนธรรมที่่�ผสมผสานอััตลัักษณ์์ของชาติิกัับความรู้้�
ด้้านดนตรีีสากล และศิิลปะร่่วมสมััยในเเขนงอื่่น�  ด้้วยการค้้นคว้้าและสร้้างสรรค์์แนวทางที่่เ� หมาะสมสามารถสร้้างผลงาน
เชิิงนวััตศิิลป์์ ต่่อยอดและพััฒนาอุุตสาหกรรมดนตรีีคลาสสิิกไทยให้้มีีความยั่่�งยืืนเพื่่�อต่่อยอดเป็็นเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
มููลค่่าสููง ตามพระปณิิธานของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาศน์์ราชนคริินทร์์ ในฐานะ
องค์์อุุปถััมภ์์ดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยในการส่่งเสริิมดนตรีีคลาสสิิกสู่่�สัังคมไทย โดยโครงการนี้้�ประกอบไปด้้วย
การประชุุ ม เสวนา การประกวดการนำเสนอแผนธุุ ร กิิ จ  การประกวดการนำเสนอโครงการ การประชาสัั ม พัั น ธ์์
และการแสดงดนตรีี
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การทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้ดำเนิินงานเพื่่�อการทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ด้้วยการพััฒนาเยาวชนดนตรีีของไทย
สู่่�การเป็็นบุุคลากรทางด้้านดนตรีีที่่�มีีคุุณภาพของประเทศและทััดเทีียมนานาชาติิ ผ่่านประสบการณ์์การฝึึกทัักษะจริิงใน
การทำงานด้้านดนตรีี การบรรเลงในรููปแบบวงออร์์เคสตราและมีีโอกาสในการแสดงต่่อหน้้าสาธารณชน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
เยาวชนดนตรีีรุ่่�นใหม่่ได้้เรีียนรู้้�การทำงานร่่วมกัันผ่่านกิิจกรรมทางด้้านดนตรีีทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ โดยจััดโครงการ
จำนวน 3 โครงการ ดัังนี้้�
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โครงการ "แสงรุ้้�งมิิจางหาย แสงฉายนิิรัันดร"
วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
(Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra, PYO)
โครงการแสงรุ้้�งมิิจางหาย แสงฉายนิิรัันดร เป็็นโครงการที่่�ต้้องการ
พััฒนาเยาวชนนัักดนตรีีคลาสสิิกให้้มีีทักั ษะความสามารถที่่เ� ป็็นเลิิศทัดั เทีียม
กัับนานาชาติิ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสนัับสนุุนและพััฒนาทัักษะความสามารถ
ในการเล่่นวงออร์์เคสตราให้้กัับนัักดนตรีีเยาวชนไทยที่่�ผ่่านการคััดเลืือก 
ตามปรััชญาของวงดุุริิยางค์์เยาวชนกััลยาณิิวััฒนา “PYO Experiences Explore Exchange Excel” ที่่� กล่่ า วถึึ ง ประสบการณ์์ ฝึึ กฝ นทัั ก ษะ
ความสามารถทางด้้านดนตรีีเฉพาะตััว  จากการที่่�เยาวชนผู้้�ร่่วมโครงการ
จะต้้องผ่่านการฝึึกฝนจนสามารถสื่่�อสาร แลกเปลี่่�ยน ประสาน การบรรเลง
บทเพลงในรููปแบบของวงออร์์เคสตรา ภายใต้้การอำนวยเพลงของวาทยกร
ระดัับนานาชาติิและอาจารย์์ผู้้�ฝึึกสอนที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับประเทศ 
รวมถึึงการคััดเลืือกบทเพลงที่่แ� สดงในแต่่ละคอนเสิิร์ต์ เพื่่อ� มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ศัักยภาพการบรรเลงในรููปแบบออร์์เคสตราควบคู่่�กัับการพััฒนาศัักยภาพ
ทางดนตรีีส่่วนบุุคคลของเยาวชนนัักดนตรีีเอง
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กิิจกรรมย่่อยที่่� 1
การคััดเลืือกนัักดนตรีีวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา (ฤดููกาลคอนเสิิร์์ตที่่� 8)
โครงการได้้คััดเลืือกนัักดนตรีีจากสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ในวัันที่่� 1 และ 8 พฤศจิิกายน 2564 ณ สถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา โดยมีีผู้้ส� มััครสอบผ่่านการคััดเลืือก จำนวน 91 คน และได้้จัดก
ั ารปฐมนิิเทศออนไลน์์เมื่่อ� วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564  

กิิจกรรมย่่อยที่่� 2
PYO Call for Score 2021
การแข่่งขััน PYO Call for Score 2021 เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประพัันธ์์เพลงเยาวชนได้้มีีพื้้�นที่่�ในการแสดง
ความสามารถ และผลัักดัันนัักดนตรีี ให้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในบทเพลงร่่วมสมััย ภายใต้้หััวข้้อ “Sustainability”
ซึ่่�งได้้รัับความสนใจจากผู้้�แข่่งขัันทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศอย่่างมากมาย

กิิจกรรมย่่อยที่่� 3
PYO Online Workshops Live! Orchestra excerpts
การอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิก ารสำหรัั บ เครื่่� อ งดนตรีีที่่� ใ ช้้ ใ นวงออร์์ เ คสตราแต่่ ล ะประเภทผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ ท าง
Facebook: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra โดยอาจารย์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก 
เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีให้้กัับบุุคคลที่่�สนใจ ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 6 ตอน ประกอบไปด้้วย
Ep
Ep
Ep
Ep
Ep
Ep

1 Woodwind Week วัันที่่� 5 และ 6 กุุมภาพัันธ์์ 2564
2 Brass Week วัันที่่� 20 และ 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564
3 Percussion Week วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2564
4 String Week วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2564
4.2 Low String Week วัันที่่� 5 มีีนาคม 2564
5 เสวนาเรื่่�อง "เมื่่�อห้้องเรีียน PYO เปลี่่�ยนไป พวกเราจะทำยัังไงกัันดีีนะ?" วัันที่่� 6 มีีนาคม 2564
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กิิจกรรมย่่อยที่่� 4
Carmen from home
การแสดงออนไลน์์ซีีรีีส์์ Carmen from home จากอุุปรากรเรื่่�อง Carmen โดย George Bizet La fleur que tu
m'avais jetée เผยแพร่่ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ทาง Facebook: Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra วัันที่่� 26 - 28 กรกฎาคม 2564

กิิจกรรมย่่อยที่่� 5
Beyond the Cages
การแสดง Beyond the Cages เป็็นการแสดงในความร่่วมมืือระหว่่าง PYO และ Studio Musikfabrik จากสหพัันธ์์
สาธารณรััฐเยอรมนีี โดยวาทยกร Peter Veale เป็็นผู้้�ควบคุุมวง ประกอบไปด้้วย John Cage I Concert for Piano
and Orchestra และ James Tenney I Form 2 (In Memoriam of John Cage)

กิิจกรรมย่่อยที่่� 6
การแสดงดนตรีีไทยจีีนสร้้างสรรค์์ฉลองความสััมพัันธ์์ 45 ปีี ไทย-จีีน “The Dawn of Spring”
วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 ณ โรงละครแห่่งชาติิ วงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ร่่วมกัับสถานทููต
จีีนประจำประเทศไทย และมหาวิิทยาลััยศิิลปะแห่่งเมืืองหนานจิิง จััดกิิจกรรมการแสดงดนตรีีไทยจีีนสร้้างสรรค์์ฉลอง
ความสัั ม พัั น ธ์์ 45 ปีี  ไทย-จีีน “The Dawn of Spring” ที่่� ไ ด้้ รัั บ แรงบัั น ดาลใจจากบทกวีีพระราชนิิ พ นธ์์ ใ น
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เพลงจีีนเด็็ดดอกไม้้ Grass Rondeau
– ZHOU Yang All Lands Beneath the Same Sky – ZANG Heng และ The Same Moon
We See from Different Conners ที่่� ไ ด้้ ผศ . ดร.อโณทัั ย  นิิ ติิ พ น Dr. Jean-David Stephan Caillouët
และอาจารย์์อานัันท์์ นาคคง เป็็นผู้้�ร่่วมประพัันธ์์

กิิจกรรมย่่อยที่่� 7
9th Year Anniversary of Princess Galyani Vadhana Institute of Music
การแสดงคอนเสิิร์ต์ ออนไลน์์เฉลิิมฉลองครบรอบ 9 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาในวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2564
เผยแพร่่ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ทาง Facebook: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
ภายใต้้การอำนวยเพลงโดย Maestro Leo Phillips และ Violin Solo โดย Hayne Kim บทเพลงสำหรัับการแสดง
ประกอบไปด้้วย Sergei Prokofiev - Violin Concerto No.1, Op.19 และ Jean Sibelius - Symphony No.6
in D minor, Op.104
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| ส่วนที่ 6 การบริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิ รางวััลสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ประจำ��ปีี 2564

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021 (PGVIEC)
โครงการได้้จััดการแข่่งขัันในรููปแบบออนไลน์์ ช่่วงเดืือนพฤษภาคม - กัันยายน 2564 ประกอบด้้วยการแข่่งขััน
2 ประเภท คืือ Chamber Ensemble และ Duo for Piano and another Instrument โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�
ในการแสดงของนัักเรีียน นิิสิติ  นัักศึกึ ษา นัักดนตรีีเยาวชนที่่ส� นใจ และยัังเป็็นการยกระดัับและสร้้างมาตรฐานด้้านดนตรีี
คลาสสิิกในประเทศไทยสู่่�ระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งมีีคณะกรรมการตััดสิินจาก 7 ประเทศ ประกอบไปด้้วย ไทย ออสเตรเลีีย
สหราชอาณาจัักร สวิิสเซอร์์แลนด์์ เยอรมนีี สเปน และสิิงคโปร์์ เป็็นการส่่งเสริิมความร่่วมมืือกัันในระดัับนานาชาติิ

โครงการแข่่งขัันวงดนตรีี PGVIM String Orcheatra สู่่�เวทีีระดัับนานาชาติิ
สถาบัันดนตรีีได้้ส่ง่ นัักดนตรีีเยาวชนเข้้าร่่วมทั้้�งหมด 35 คน โดยเป็็นนัักศึกึ ษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา จำนวน
16 คน และนัักดนตรีีจากภายนอก 19 คน ร่่วมกัันฝึึกซ้้อมเพื่่�อเข้้าร่่วมการแข่่งขััน แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิดทำให้้
มีีการเลื่่�อนการแข่่งขัันออกไปเป็็นปีี 2565

ส่วนที่ 6 การบริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม |
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ส่วนที่ 7

การพัฒนาบุคลากร
และกิจกรรมสัมพันธ์
ภายในสถาบัน
•
•
•
•

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมความโปร่งใสในการทำ�งานและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
ประเพณีและวันสำ�คัญต่าง ๆ
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โครงการสััมมนาแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิงาน
โครงการนี้้�จัดขึ้้
ั น� ในวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2563 ณ โรงแรมดิิ แอทธิินีี โฮเทล แบงค็็อก, อะ ลัักซ์ชููรีี 
์ คอลเล็็คชั่่�น โฮเทล
และวัันที่่� 20 มีีนาคม 2564 ณ ห้้อง L100 อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้แ� ละสัันทนาการ เพื่่อ� จััดทำร่่างแผนยุุทธศาสตร์์สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาระยะ 5 ปีี พ.ศ. 2565 – 2569 ด้้วยการระดมและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นข้้อมููลต่่าง ๆ ระหว่่าง
สภาสถาบัันและผู้้�บริิหารเพื่่�อกำหนดทิิศทางการดำเนิินงานของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาในอนาคต
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	กิิจกรรมความโปร่่งใสในการทำำ�งานและผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดกิ
ั จิ กรรมความโปร่่งใสในการทำงานและผลประโยชน์์ทับซ้
ั อ้ น ประจำปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาการทุุจริิต การมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน คณาจารย์์
พนัักงาน และลููกจ้้างปฏิิบััติิตามมาตรฐานจริิยธรรมได้้อย่่างถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งเป็็นการปลููกจิิตสำนึึกในเรื่่�องการมีีผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อนอัันจะนำพาสถาบัันฯ ไปสู่่�ความสำเร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำหนดไว้้และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อประเทศชาติิ

	กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพของบุุคลากร
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้เล็็งเห็็นถึึงการให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี  เพราะมีีอิิทธิิพลต่่อการทำงาน
และการมีีสุุขภาพที่่�ดีีเป็็นเครื่่�องบ่่งชี้้�ถึึงการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีด้้วย ดัังนั้้�นการตรวจสุุขภาพเป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็นในยุุคปััจจุุบััน
กิิจกรรมดัังกล่่าวได้้ถููกจััดขึ้้�นในวัันที่่� 2 เมษายน 2564 ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ส่วนที่ 7 การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ์ภายในสถาบัน | รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเพณีีและวัันสำำ�คััญต่่าง ๆ
วัันที่่� 9 ตุุลาคม 2563
พิิธีีตัักบาตรเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต พระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563
พิิ ธีีตัั กบ าตรเนื่่� อ งในวัั น คล้้ า ยวัั น คล้้ า ยวัั น พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร

วัันที่่� 15 มกราคม 2564 และ 2 เมษายน 2564
พิิ ธีี ลงนามถวายพระพรสมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ ศาลา
สหทััยสมาคม พระบรมหาราชวััง

วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ศาสตราจารย์์ ดร.แพทย์์หญิิง จิิรายุุ เอื้้�อวรากุุล คณบดีี
คณะแพทยศาสตร์์ แ ละการสาธารณสุุ ข  วิิ ท ยาลัั ย วิิ ท ยาศาสตร์์
การแพทย์์เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ์์ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ และคณะ อััญเชิิญ
ไดอารี่่�พระราชทานจากสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ
วลััยลัักษณ์์ อัคั รราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี 
มอบให้้เนื่่�องในโอกาสได้้ร่่วมหารืือเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการ
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วัันที่่� 1 มีีนาคม 2564
พิิ ธีีบ ำเพ็็ ญกุุ ศ ลอุุ ทิิ ศ ถวาย สมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์

วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564
พิิ ธีีบ ำเพ็็ ญกุุ ศ ล ถวายสัั ง ฆทาน และจตุุ ปัั จจัั ย ไทยทาน
ครบรอบ  9 ปีี  สถาบัั น ดนตรีีกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา ณ  วัั ด พระยาศิิ ริิ
ไอยสวรรค์์

วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2564
พิิธีีวางพวงมาลาถวายราชสัักการะ พระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล พระอััฐมรามา
ธิิบดิินทร ณ พระบรมราชานุุสาวรีีย์์รััชกาลที่่� 8

วัันที่่� 27 กัันยายน 2564
พิิธีีเคารพธงชาติิเนื่่�องในวัันพระราชทานธงชาติิไทย

ส่วนที่ 7 การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ์ภายในสถาบัน | รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 8

ความร่วมมอื กับหน่วยงานอืน่
• กิจกรรมดนตรี
• ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding)

รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	กิิจกรรมดนตรีี

รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม
เยี่่�ยมชมสถาบััน
วัั น ที่่� 4 ธัั น วาคม 2563 รัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวง
การอุุ ด มศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์  วิิ จัั ย และนวัั ต กรรมและคณะ
ได้้ เ ดิิ น ทางมาเยี่่� ย มชมสถาบัั น ดนตรีีกัั ล ยาณิิ วัั ฒ นาในฐานะ
มหาวิิทยาลััยดนตรีีเฉพาะทางแห่่งแรกของประเทศไทย และชม
การแสดงดนตรีีโดยวง   PGVIM String Ochestra ที่่� ไ ด้้ รัั บ
การคััดเลืือกไปแข่่ง ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีียจััดแสดง
คอนเสิิร์ต์ รัับชมจากวง String Quartet สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
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| ส่วนที่ 8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การแสดงดนตรีีไทยจีีนสร้้างสรรค์์ฉลองความสััมพัันธ์์ 45 ปีี ไทย-จีีน
วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 ณ โรงละครแห่่งชาติิ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา สถานทููตจีีนประจำประเทศไทย
และมหาวิิทยาลััยศิิลปะแห่่งเมืืองหนานจิิง ร่่วมกัันจััดกิิจกรรมเชิิงวััฒนธรรมด้้วยดนตรีีร่่วมสมััยผ่่านบทเพลงสร้้างสรรค์์
การจััดทำสารคดีี และบรรเลงดนตรีีในรููปแบบวงดนตรีีออร์์เคสตรา โดยบทเพลงเอกในการแสดงครั้้�งนี้้�คืือ The Dawn
of Spring หรืือ รุ่่�งอรุุณฤดููใบไม้้ผลิิ ที่่�ได้้รัับแรงบัันดาลใจจากบทกวีีพระราชนิิพนธ์์ในสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เป็็นการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรมระหว่่างไทยและจีีนในโอกาส
เฉลิิมฉลองความสััมพัันธ์์ 45 ปีี ไทย-จีีน ที่่�มีีมาอย่่างยาวนาน
ส่วนที่ 8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น |
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การประชุุมสามััญประจำ��ปีี 2563 ของคณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิสายใจไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
วัันที่่� 28 ธัันวาคม 2563 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี 
เสด็็จพระราชดำเนิินไปยัังสำนัักงานมููลนิิธิชัิ ยั พััฒนา ทรงเป็็นประธานการประชุุมสามััญประจำปีี 2563 ของคณะกรรมการ
บริิหารมููลนิิธิิสายใจไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และได้้พระราชทานพระราชวโรกาสให้้วงสตริิงควอเท็็ท นัักศึึกษาจาก
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา บรรเลงเพลงเพื่่�อถวายพระพรเนื่่�องในโอกาสขึ้้�นปีีใหม่่

PGVIM CRU Jazz Ensemble
วัันที่่� 8-9 เมษายน 2564 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และสาขาวิิชาดนตรีีสากล คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏจัันทรเกษม ได้้จััดคอนเสิิร์์ตความร่่วมมืือ Jazz Ensemble ทั้้�งสองมหาวิิทยาลััยร่่วมกัันเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ทัักษะในการเล่่นดนตรีี
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| ส่วนที่ 8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (Memorandum of Understanding)

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาได้้มีีการพััฒนาความร่่วมมืือกัับสถาบัันทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ภายใต้้ข้อ้ ตกลง
ประเภทต่่าง ๆ ทั้้�งการพััฒนาหลัักสููตรร่่วมกััน การทำวิิจัยั  การแลกเปลี่่ย� นบุุคลากรและนัักศึกึ ษา ตลอดจนการจััดกิจิ กรรม
ทางวิิชาการอย่่างต่่อเนื่่�อง นัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2556 เป็็นต้้นมา โดยในปีี พ.ศ. 2564 ได้้ขยายเครืือข่่ายเพิ่่�มเติิมมากยิ่่�งขึ้้�น
ทำให้้ปััจจุุบัันสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนามีีข้้อตกลงความร่่วมมืือ จำนวน 10 ฉบัับ
หน่่วยงาน

ประเทศ

วัันที่่�ลงนาม

สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง

ราชอาณาจัักรไทย

21 กุุมภาพัันธ์์ 2560

Seoul National University

สาธารณรััฐเกาหลีี

1 มิิถุุนายน 2560

Liszt Ferenc Academy of Music

ฮัังการีี

กัันยายน 2562

Brandenburg University of Technology

สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี

10 ตุุลาคม 2562

มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

ราชอาณาจัักรไทย

1 พฤศจิิกายน 2562

Ensemble MusikFabrik

สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี

8 มีีนาคม 2563

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ราชอาณาจัักรไทย

16 กรกฎาคม 2563

Cardiff University

สหราชอาณาจัักรบริิเตนใหญ่่
และไอร์์แลนด์์เหนืือ

28 สิิงหาคม 2563

University of Music and Performing Arts

สาธารณรััฐออสเตรีีย

7 กรกฎาคม 2564

กองทััพเรืือไทย

ราชอาณาจัักรไทย

31 สิิงหาคม 2564

ส่วนที่ 8 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น |
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คณะกรรมการจััดทำำ�รายงานประจำ��ปีี ประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่่�ปรึึกษา

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง

ประธานกรรมการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชนนาถ มีีนะนัันท์์

กรรมการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน
อาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง
อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
นางธิิติิมา สุุขแสงจัันทร์์
นายศัักดิ์์�ระพีี รัักตประจิิต
นายสมประสงค์์ ยุุนกระโทก
นางสาวดิิสรััตน์์ สุุกษมภััทร์์

เลขานุุการ

นายชมสวััสดิ์์� นััยนารถ

สถานที่่�ตั้้�งสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
เลขที่่� 2010 ซอยอรุุณอมริินทร์์ 36 ถนนอรุุณอมริินทร์์
แขวงบางยี่่�ขััน เขตบางพลััด กทม. 10700
โทรศััพท์์ 0 2447 8597
โทรสาร 0 2447 8598
www.pgvim.ac.th

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศพท 0-2447-8597 / แฟกซ 0-2447-8598
www.pgvim.ac.th

