
สรุปรายงานการประชุม 
  การประชุมองค์การนักศึกษาสถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา ครัง้ท่ี 3/2563 
  วันท่ี 29 กันยายน 2563  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง L102 อาคารเรียน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
นาย กฤษฎีกา ประวรรณรัมย์    นายกองค์การนักศึกษา 
นาย ภรูิชญ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ    รองนายกองค์การนักศึกษา 
นางสาว ธนพร ราชสิงโห     เลขานุการ 
นาย ภัทรพล สุขวจีพร     กรรมการนักศึกษา 
นาย นัธทวัฒน์ ดีจริง     กรรมการนักศึกษา 
นางสาว พรรณธร ธีรโรจนกุล    เหรัญญิก 
นางสาว กานต์สิรี จิรวัฒนาพันธ ์    กรรมการนักศึกษา 
นาย พงศกร ลําลอง     กรรมการนักศึกษา 

นาย คุณากร เเซ่โค้ว     กรรมการนักศึกษา 
นางสาว อาฐิติยา สิทธเิดช    กรรมการนักศึกษา 
นาย อภิสิทธิ์ วิวรรธนาภริักษ์    กรรมการนักศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภกัดี ท่ีปรึกษา / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธ์ ุ 
3.        นางสาวจิตตินันท์ กล่ินน7าหอม 
  
ผู้ลาประชุม 
-       
เปิดประชุมเวลา 13.00-16.00 น. 
เมื่อคณะกรรมการบรหิารองค์การนักศึกษามาครบองค์ประชุมแล้วประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและเ
สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
  
ระเบียบวาระท่ี 1   รับรองรายงานการประชุม 
                         ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
รายละเอียดโครงการ ปี2563 จัดการประกวดแต่งเพลงสถาบัน  Princess Galyani Vadhana Songwriter 
Competition (PGVSC) 

จัดการประกวดแต่งเพลงสถาบัน  Princess Galyani Vadhana Songwriter Competition (PGVSC) 

● เนื้อหาของเพลงจะเลือกกล่าวถึงในรูปแบบใดก็ได้ใน 4 แบบท่ีกําหนดมา ไม่จํากัดเเนวเพลง 
โดยขณะกรรมการจะพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงตามความเหมาะสม 

1. กล่าวถึงพระปณิธานและพระมหากรุณธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากัลย
าณิวัฒนา  



2. กล่าวถึงตัวสถาบันฯ  ความเป็นสถาบันฯ หรือคุณค่าของสถาบันฯ  
3. กล่าวถึงคุณค่าความเป็นนักศึกษา  
4. กล่าวถึงภาพรวมของสถาบันฯ ก็ได้ ไม่จํากัดเเนวเพลง 

● ความยาวของเพลงต้ังเเต่ 3 นาที ไม่เกิน 6 นาที  
● วิธีส่งผลงานเขา้ประกวด 

1. ร้องเพลงพร้อมบันทึกวิดีโอเพลงท่ีเเต่งพร้อมเครื่องดนตรีประกอบ หรือร้องกับ 
Backing Track ก็ได้  

2. อัพโหลดวิดีโอลงใน Facebook ส่วนตัว เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด#pgvsc  
● สามารถให้ผู้อ่ืนรอ้งเพลงท่ีตัวเองแตง่ได้  โดยผลงานและรางวัลจะเป็นของช่ือผู้แต่งเท่าน้ัน 
● ส่งโน้ตเพลงท่ีมีเน้ือเพลง พรอ้มเขยีนคอร์ดกํากับไว้อยา่งชัดเจน  
● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

1.  
● รางวัลท่ีได้รับมี 7 รางวัล คือ 

1. ชนะเลิศจะได้รับ ประกาศนยีบัตร ช่ัวโมงทุนแบบเล่น 3 ครั้ง พร้อมทุนการศึกษา 
2,000 บาท   

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ประกาศนยีบัตรและช่ัวโมงทุนแบบเล่น 2 ครั้ง 
พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท   

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ ประกาศนยีบัตรและช่ัวโมงทุนแบบเล่น 1 ครั้ง 
พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท  

4. รางวัลชมเชยท้ัง 4 รางวัลจะได้รับ ประกาศนยีบัตร ชั่วโมงทุนแบบช่วยงาน 1 ครัง้  
 

โดยมีรายละเอียดเปิดรับสมัครดังนี้ การประกวดแต่งเพลงประจาํสถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา 
Princess Galyani Vadhana Songwriter Competition (PGVSC) 
กิจกรรมดีๆ ท่ีเปิดโอกาสให้สําหรับนกัศึกษาท่ีสนใจเเละชื่นชอบในการประพันธเ์พลงได้มาลองปล่อยของ! 

เนื้อหาของบทเพลงมีเก่ียวขอ้งกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

       - ช่ือสถาบัน 
- พระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ 
- อัตลักษณ์ หรือคุณค่าของสถาบันฯ 
- ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา 
- ภาพรวมของสถาบันฯ  

*ผู้ร่วมประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา* 

ไม่จํากัดเเนวเพลง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงตามความเหมาะสม 

ความยาวของเพลงต้ังเเต่ 3 นาที ไม่เกิน 6 นาที (ไม่เกิน6.59) 

วิธีส่งผลงานเขา้ประกวด สามารถส่งเข้า เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยเเต่ละกลุ่มมีสมาชิก ไม่เกิน 3 คน 

ทํานองมีความไพเราะเป็นท่ีจดจําและสามารถร้องตามได้ เป็นทํานองและเน้ือร้องท่ีแต่งขึน้ใหม่ 



คําร้องมีการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ชัดเจน มีสัมผัสสอดคล้อง สวยงาม 

ส่ิงท่ีต้องให้คณะกรรมการพิจารณา 
- ส่งคําร้องและทํานองพร้อมคอร์ด (Lead sheet) 
- ส่งเดโม่ 
- ส่งคําอธิบายแนวคิดบทประพันธ์ 

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

รางวัลท่ีได้รับ คือ 

 - เงินรางวัลรวมมูลค่า 8,000 บาท 

 - ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 

กําหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 22 เมษายน 2564 ไม่เกิน 17.00 น. 

https://forms.gle/NUiksvM3SHWcyZFv7 

* ผู้สมัครรอบเเรกเเล้วต้องสมัคร เเละ ส่งผลงานอีกครั้งหนึ่ง  

* หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ท่ีพ่ีตาล พ่ีสต๊อป เเละคณะทํางานองค์การนักศกึษา 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

* ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบันฯ กําหนด 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ือง / เร่ืองค้างพิจารณา 
โครงการขององค์การนักศึกษาสถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา ประจําปี 2563  
 
 
                        
                        
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
  
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 

 

 

 



  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
  
  
  
      ธนพร ราชสิงโห                                        
.................................................................. 
  ผู้จดรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม       


