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สารจากคณบดี
วิทยาลัยดนตรีชนั้ น�ำของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ เป้าหมายของ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เป็น
สถาบันดนตรีชั้นน�ำตามมาตรฐาน
ในระดับสากล วิทยาลัยจึงได้พฒ
ั นา
ระบบการศึกษา สิ่งเอื้ออ�ำนวยทาง
วิชาการต่าง ๆ งานสร้างสรรค์ งาน
วิจัย งานบริการวิชาการอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ การศึกษาดนตรีเป็น
ศาสตร์หนึ่งในวิชาที่มีความยาก
ล�ำบากในการประกันคุณภาพและ
มาตรฐาน ด้วยเหตุผลหลักคือผู้
ประเมินผลยังขาดความเข้าใจในวิธี
การเรียนการสอน และธรรมชาติของ
ศาสตร์วชิ าดนตรีซงึ่ เป็นหนึง่ ในวิชา
ศิลปะ เพราะในหลายแง่มุม วิชา
ศิลปศาสตร์มีวิถีการเรียนการสอน
และการท�ำงานที่แตกต่างกัน รวม

ทัง้ เป้าหมายของวิทยาลัยทีต่ อ้ งการ
เป็นสถาบันดนตรีชนั้ น�ำ จึงได้ขอรับ
การประเมินจาก Music Quality
Enhancement (MusiQuE) องค์กร
ต่างประเทศที่เป็นองค์กรเฉพาะที่
รับรองทางด้านการศึกษาดนตรี การ
ด�ำเนินการเป็นมาอย่างต่อเนือ่ ง ใน
ปี 2560 วิทยาลัยได้รบั การรับรอง
ในระดับสถาบัน และในปี 2562
ได้รับการรับรองหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต และมีแผนทีจ่ ะเสนอ
ขอรับการรับรองให้ครบทุกหลักสูตร
ในปี 2564 ซึ่งจะท�ำให้วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง
ระดับสถาบันและหลักสูตรครบทุก
ระดับ (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก)
เป็นสถาบันแรกในภูมิภาคอาเซียน
การรับรองมาตรฐาน MusiQuE นัน้

ไม่เพียงแต่พฒ
ั นามาตรฐานทางด้าน
การศึกษาเท่านั้น หากแต่เป็นการ
พัฒนาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ ทัง้ การ
ศึกษา งานสร้างสรรค์ งานวิจยั งาน
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
องค์กร ทุกพันธกิจจะน�ำส่งผลงาน
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อาทิ การ
ปรับปรุงงานบริการวิชาการ กิจกรรม
การแสดงของวงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิก
แห่งประเทศไทย ที่ท�ำให้เกิดการ
ขยายฐานของผูฟ้ งั เกิดผูฟ้ งั กลุม่ ใหม่
สังคมดนตรีทขี่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสร้างคุณ
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ
ชาติสืบไป
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

สารบัญ
04 ข้อมูลทั่วไป
05 ประวัติ
06 ผู้บริหาร
06 คณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
08 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
11 โครงสร้างองค์กร
12 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
14 ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
14 ด้านการศึกษา
25 ด้านงานสร้างสรรค์และงานวิจัย
30 ด้านการบริการวิชาการ
51 ด้านการบริหารจัดการ
66 รางวัลแห่งความภูมิใจ
70 กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
73 ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเป็นผู้น�ำทางการศึกษา
ดนตรีในเอเชียอาคเนย์และระดับโลก
พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาดนตรี งานสร้างสรรค์และการวิจัย
ดนตรี การบริการวิชาการดนตรีและศิลปวัฒนธรรม บนพืน้ ฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
ปรัชญา
ดนตรีเป็นวิชาของนักปราชญ์ ดนตรีเป็นอาภรณ์ของผู้เจริญ
ปณิธาน
สร้างคนดนตรีให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
ค่านิยมองค์กร
MAHIDOL
M - Mastery
A - Altruism
H - Harmony
I - Integrity		
D - Determination
O - Originality
L - Leadership
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เป็นนายแห่งตน
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
แน่วแน่ท�ำ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้น�ำ

พ.ศ. 2544
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
เตรียมอุดมดนตรี รับนักเรียนระดับ
พ.ศ. 2537
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเรียนวิชา
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดนตรี
มหิดล ครั้งที่ 247 มีมติเห็นชอบ
ให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ. 2548
ดุริยางคศิลป์” ในสังกัดส�ำนักงาน
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ปริญญาเอก (ดนตรี) เป็นแห่งแรก
ณ วันที่ 21 กันยายน 2537 จึงถือ ในประเทศไทย และเป็นสถาบันแห่ง
วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาวิทยาลัย แรกในภูมิภาคอาเซียน
ดุริยางคศิลป์
 การเปิดตัว “วงดุริยางค์ฟีล
ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand
พ.ศ. 2538
Philharmonic Orchestra: TPO)”
 โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
 เริม
่ ด�ำเนินโครงการ Thailand
ดุริยางคศิลป์ เปิดสอนหลักสูตร International Composition Festival
ระดับมหาบัณฑิต แขนงวิชาดนตรี (TICF)
ศึกษา และแขนงวิชาดนตรีวิทยา
 ริเริม
่ โครงการวิจยั พรสวรรค์ พ.ศ. 2549
ศึกษาในโครงการศึกษาดนตรีสำ� หรับ
 ขยายโครงการวิจย
ั พรสวรรค์
บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาวิจัยว่า ศึกษา ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่าง
“พรสวรรค์สร้างได้” เป็นต้นแบบ สูง ภายใต้โครงการสอนดนตรีสำ� หรับ
โรงเรียนดนตรีในศูนย์การค้าของ บุคคลทั่วไป ไปที่ศูนย์การค้าสยาม
ประเทศไทย
พารากอน
 เริ่ ม ใช้ ชื่ อ “วิ ท ยาลั ย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พ.ศ. 2552
โดยเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 เริม
่ จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส
และด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับของ นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Thailand International Jazz
Conference: TIJC) เป็นการเริ่ม
พ.ศ. 2540
จัดงานมหกรรมดนตรีแจ๊สขึ้นครั้ง
 เริ่มการจัดประกวดเยาวชน แรกในสถาบันการศึกษาดนตรี
ดนตรีแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้ง
 เปิดร้านมิวสิคสแควร์ (Music
แรก ซึง่ ในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น Square) ร้านอาหารทีต่ อ้ งการสร้าง
“การประกวด SET เยาวชนดนตรี รสนิยมส�ำหรับนักดนตรี
แห่งประเทศไทย”
 เปิดให้บริการรถขนส่งศาลายา
ลิงค์ (Salaya Link) โดยเริ่มวิ่ง
พ.ศ. 2541
รับ-ส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟฟ้า
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ วงเวียนใหญ่ถงึ ศาลายา (ปัจจุบน
ั วิง่
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 4 แขนง รับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าถึง
วิชาดนตรี (ดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ศาลายา)
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก และ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดนตรี)

ประวัติ

พ.ศ. 2553
 พิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์
ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
ทีจ่ ะเป็นโฉมหน้าใหม่ของการศึกษา
ดนตรีของภูมิภาค
 เปิดห้องสมุดดนตรี “จิ๋ว
บางซื่อ” มาจากนามปากกาของ
นักวิจารณ์ดนตรี แพทย์หญิงโชติศรี
ท่าราบ
พ.ศ. 2557
 เริ่ ม ด� ำ เนิ น การสนั บ สนุ น
โครงการจัดตัง้ สมาคมคณบดีดนตรี
อาเซี ย น (Southeast Asian
Directors of Music: SEADOM)
เป็นเครือข่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรม
และดนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ) ตาม
มติการประชุมครั้งที่ 488
พ.ศ. 2560
 วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก Music Quality
Enhancement (MusiQuE)
พ.ศ. 2561
 เริม
่ ด�ำเนินการ Mahidol Music
Journal ฉบับแรก เป็นวารสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย
บทความวิชาการ รวมถึงผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในสาขา
ดุริยางคศาสตร์
 เริ่มด�ำเนินโครงการ The
Thailand International Wind
Symphony Competition (TIWSC)
พ.ศ. 2562
 หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตร
บัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก Music Quality Enhancement
(MusiQuE)
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ผู้บริหาร
คณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู
กรรมการ

นายกีรติ โกสีย์เจริญ
กรรมการ
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นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย
กรรมการ

ดร.เจษฎ์สุภา โพธิพิมพานนท์
กรรมการ

ดร.กรุณา อักษราวุธ
กรรมการ

นายสุรพงศ์ แสงอรุณ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประธานกรรมการ

Mr. Richard Ralphs
รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรี
และอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี
กรรมการ

อาจารย์ดริน พันธุมโกมล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย
กรรมการ

อาจารย์ปรารถนา ทศานนท์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ

อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

อาจารย์สุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์
กรรมการ

Assistant Professor Dr. Joseph L. Bowman
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
กรรมการ

อาจารย์นพดล ถิรธราดล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ
กรรมการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานสภาอาจารย์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�ำ
(สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา) และผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจ�ำ กรรมการ
กรรมการ

Dr. Kyle R. Fyr
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี และประธานหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
กรรมการ

อาจารย์พลธรายุทธ ทิพยุทธ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�ำ
กรรมการ

อาจารย์สุวิช กลิ่นสมิทธิ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�ำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อ�ำไพ บูรณประพฤกษ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�ำ
กรรมการ
Dr. Paul Cesarczyk
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
ประธานหลักสูตรสอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ดริน พันธุมโกมล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย

อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr. Joseph L. Bowman
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์นพดล ถิรธราดล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ
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Mr. Richard Ralphs
รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรี
และอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี

อาจารย์ปรารถนา ทศานนท์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง

อาจารย์สุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์

โครงสร้างองค์กร
ผังโครงสร้างองค์กร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2553

กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
+ สาขาวิชาดนตรีวิทยา
+ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
+ สาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
+ สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
+ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
+ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
+ สาขาวิชาเปียโน
+ สาขาวิชากีตาร์คลาสสิก
+ สาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีแชมเบอร์
+ สาขาวิชาการขับร้องและละครเพลง
+ สาขาวิชาเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ
+ สาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้
+ สาขาวิชาการอํานวยเพลง
+ สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
+ สาขาวิชาดนตรีบําบัด
+ สาขาวิชาการศึกษาทัว่ ไป
หมายเหตุ

+ หน่วยงานที่ตั้งภายใน

สํานักงานการศึกษาและวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สํานักงานคณบดี

สํานักงานบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศกึ ษาดนตรี
สําหรับบุคคลทั่วไป
+ โครงการศึกษาดนตรี
สําหรับบุคคลทั่วไป
สาขาซีคอนสแควร์

งานทะเบียนและประมวลผล

งานบริหารธุรการ

วงดุริยางค์ฟลี ฮาร์โมนิก
แห่งประเทศไทย

งานกิจการนักศึกษา

งานทรัพยากรบุคคล

งานบริหารกิจกรรมดนตรี

งานรับสมัคร
และพัฒนาหลักสูตร

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

งานหอแสดงดนตรี

+ โครงการศึกษาดนตรี
สําหรับบุคคลทั่วไป
สาขาสยามพารากอน

งานสอบเทียบดนตรี
แห่งประเทศไทย
และโรงเรียนในความร่วมมือ

งานพัสดุ

สํานักพิมพ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

+ โครงการศึกษาดนตรี
สําหรับบุคคลทั่วไป
สาขาซีคอนบางแค

งานการเงินและบัญชี

งานพิพิธภัณฑ์ดนตรี
อุษาคเนย์

งานบริหารการวิจัย
งานห้องสมุดดนตรี

งานบริหารต้นทุน
และพัฒนาสินทรัพย์
งานอาคารสถานที่
และซ่อมบํารุง
งานบริหารห้อง
และอุปกรณ์เครื่องดนตรี
งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ที่มุ่งเป็นผู้น�ำทางการ
ศึกษาดนตรีในเอเชียอาคเนย์และระดับ
โลก วิทยาลัยได้จดั โครงการอบรมเชิง
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ปฏิบตั กิ าร “แผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัย ทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ดุรยิ างคศิลป์” เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์รว่ มกัน

แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
VISION: To Be a Leader in Music Education in Southeast Asia and the World.
MISSION: To excel in music education, research and creative work, academic services and art & culture
with integrity for betterment of Thai Society and the benefit of mankind.
Strategic Issue 1:
Academic and
entrepreneurial
education

Strategic Issue 2:
Global research and
innovation

Strategic Issue 3:
Leader in
professional/
academic services

Strategic Issue 4:
Management for self‐
sufficiency and
sustainable organization

Financial Perspective

As financial stakeholders,
how do we intend to meet
the mission and vision and
foster our College values?

Students and
Stakeholders
Perspective

What do the students,
customers and stake
holders expect, want, and
need from the college?

Internal Processes
Perspective

As members of the staff,
what do we need to do to
meet the needs of our
students and our
community?

Learning & Growth
Perspective

As an organization, what
type of culture, skills,
training, and technology
are we going to develop to
support our processes?

Achieve financial stability

F1: Managed
enrollment growth

S1:
Foster
global
talents

F2: Increase financial
resources

S2:
Develop
high
quality
music
programs

I1: Promote
internationali
zation of
education

S3: Drive
high
impact
research
and
creative
work

I2: Improve
effective and
efficiency
research
management

L1: Develop needed
workforce skills and
competencies

S4:
Enhance
Salaya to
be a
world‐
class
distinctive
music city

I3: Develop
the arts
recognizable
as equivalent
to scientific
research

L2: Infuse technology

F3: Improve
Operating Efficency

S5:
Increase
opportunit
ies for
lifelong
learning

I4: Improve
effective and
efficiency
event & venue
management

S6:
Branding
for the
College
of Music

I5: Enhance
Green Campus
and efficient
facility mgt

L3: Enhance learning
organization
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ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นผู้น�ำการศึกษาดนตรีตามมาตรฐานสากล

2560

2562

2563

2564

ได้รับการรับรอง
ในระดับสถาบัน

ได้รับการรับรอง
ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

เสนอตรวจประเมิน
ในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
- ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต
- ดุริยางคศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)

กําหนดเป้าหมาย
เสนอตรวจประเมิน
ในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- ดุริยางคศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)

ผลการด�ำเนินงาน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ได้รับรองตามมาตรฐาน MusiQuE
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ในปี 2560 วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เ ข้ า สู ่
กระบวนการประเมินคุณภาพใน
ระดับสถาบัน จาก MusiQuE
(Music Quality Enhancement)
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�ำหน้าที่ด้าน
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
ดนตรีในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาค
อืน่ ๆ วิทยาลัยได้รบั ผลการประเมิน
ว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศ
เป็นอย่างยิง่ (Truly Exceptional
Institution)” ซึง่ จากผลการประเมิน
ดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เข้าสูก่ ารประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร
ในปี 2562 วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของ
เอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรโดย “MusiQuE” สถาบัน
ด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตร

ดนตรีของยุโรป ซึ่งวิทยาลัยได้
รับการประเมินหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ. (Bachelor
of Music: B.M.) ผลประเมินที่ดี
เยีย่ มในทุก ๆ มาตรฐานการประเมิน
รายงานการประเมินระบุวา่ หลักสูตร
ปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
MusiQuE “โดยสมบูรณ์” (Fully
Compliant) นอกจากนั้นยังระบุ
ว่า วิทยาลัย “มีศักยภาพอย่างสูง
ทีจ่ ะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้าน
คุณภาพหลักสูตรและสถานะของ
วิทยาลัยสูร่ ะดับนานาชาติ คุณภาพ
ของผูส้ มัคร บทบาทต่ออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และบทบาทของวิทยาลัย
ในฐานะของตัวแทนทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย” การรับรองหลักสูตร
จะมีผลจนถึงปี 2568 วิทยาลัยยัง
คงมุง่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนเสนอขอรับการ

รับรองหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร
ในปี 2564
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้จดั งานแถลงข่าว เรือ่ ง การ
ได้รบั การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
MusiQuE แห่งแรกของเอเชีย โดย
มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ
ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงถึง
ความส�ำคัญและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ แถลงถึงการ
ด�ำเนินงานและการพัฒนาวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นสถาบัน
มาตรฐานระดับนานาชาติ
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
 วันที่ 23 พฤษภาคม - 27 มิถน
ุ ายน 2562 กิจกรรมแลกเปลีย่ นของ
สาขาวิชาดนตรีบ�ำบัด กับ Dr. Dena Register, Associate Professor of
Music Therapy, Director of the Music Therapy program, College
of Creative Arts, West Virginia University

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 Mahidol Wind Orchestra และ Mahidol
Wind Ensemble ได้แลกเปลีย่ นและแสดงคอนเสิรต์ ร่วมกับวง Da An Junior
High School จากประเทศไต้หวัน
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วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วง Hong Kong Children’s Symphony
Orchestra จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แลกเปลีย่ น
และแสดงคอนเสิร์ต ณ อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรี


 วันที่

28 สิงหาคม 2562 งาน 2019 Taiwan - Thailand Talent Night
ได้แลกเปลีย่ นและแสดงคอนเสิรต์ ณ หอแสดงดนตรี MACM ในงานดังกล่าว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร ให้การต้อนรับ
Dr. Chen-Yuan Tung ผูแ้ ทนรัฐบาลส�ำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ร่วมชมการแสดง Thai Chorus และ Chinese Chorus โดยนักศึกษาของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ Taiwan - An Island of Vitality โดยผู้แทน
นักศึกษา Taiwan International Youth Ambassador ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้งสอง
ประเทศ
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กิจกรรมทางด้านการศึกษาที่ส�ำคัญ
 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล
ประจ�ำปี 2561 (Mahidol Admission & Mahidol Open House) จัดขึน้ ส�ำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผูป้ กครอง และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลเกีย่ วกับการแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านดนตรี การแนะน�ำหลักสูตรต่าง ๆ
ของวิทยาลัย

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 คอนเสิรต์ ประจ�ำปี
ของนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี ปีที่ 13 ภายใต้ธีม “3 Night of Terror
รัตติกาลแห่งความสยองขวัญ”
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วันที่ 7-11 มีนาคม 2562 สาขาวิชาขับร้องปฏิบัติ (ละครเพลง)
น�ำเสนอผลงานการแสดงของนักศึกษาในสาขา “Fame, the musical” เป็น
ละครเพลงที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชื่อดังในปี ค.ศ. 1980 ภาพยนตร์
เรือ่ งนีป้ ระสบความส�ำเร็จอย่างมากจนมีผนู้ ำ� ไปดัดแปลงเป็นรายการละครซีรสี ์
ทางโทรทัศน์ และกลายมาเป็นละครเพลงในที่สุด การแสดงครั้งนี้ประกอบ
ด้วยนักแสดงกว่า 40 ชีวิตที่มาร่วมแสดงในสไตล์หลากหลาย ตั้งแต่ป็อปจน
ถึงแร็ป การแสดงเป็นภาษาอังกฤษ บรรเลงด้วยวงดนตรีสดทุกรอบการแสดง
ก�ำกับดนตรีโดย ยศสรัล ทรงเกียรติคณ
ุ และมี Darren Royston เป็นผูก้ ำ� กับ
การแสดงรับเชิญจากอังกฤษ


วันที่ 30 มีนาคม 2562 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความ
ยินดีแก่นกั เรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี รุน่ ที่ 18 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นผู้
มอบประกาศนียบัตรและรางวัลต่าง ๆ พร้อมให้โอวาท และอาจารย์ริชาร์ด
ราล์ฟ อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา
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 วันที่

24 พฤษภาคม 2562 จัดพิธปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุ
ริยางคศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ ประธานหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะน�ำการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์เข้าร่วม “พิธีผูกโบไทและเนกไท”
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม Young Artists Music Program
(YAMP) Open House เปิดบ้านแนะน�ำหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางดนตรี
ในระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานการศึกษาด้านดนตรี วิชาการ
และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต พร้อมกับกิจกรรมแนะน�ำหลักสูตรและเยี่ยม
ชมสถานที่ ร่วมพบปะพูดคุยและตอบทุกปัญหาข้อสงสัย โดยอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรและคณาจารย์ ซึง่ งานนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากนักเรียนเป็นจ�ำนวนมาก


 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กิจกรรม Master Class ส�ำหรับเครือ
่ งเป่า
และเครื่องกระทบ โดยคณาจารย์จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
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วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาธุรกิจดนตรี จัดกิจกรรม
ละครเพลง “ในความทรงจ�ำ” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ละครเพลงเรื่องนี้ได้น�ำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตในแง่มุม
ของสังคมผู้สูงวัยในปัจจุบัน


 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหานักศึกษา
ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไป
ประกวด MU Freshy Boy & Girl มีการแสดงความสามารถของผู้เข้าร่วม
ประกวด การออกร้านของนักศึกษา พร้อมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน
รับเชิญ
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กิจกรรมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ส�ำคัญ
 วันที่ 28-30 มกราคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 1st
workshop on Distributed Ethnomusicology Data and MIR in the
Framework of ASEA-UNINET

 วันที่ 10-22 มีนาคม 2562 การอบรมครูสอนดนตรี Dalcroze
Eurhythmics Level 1 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Jack Stevenson (Diplôme Superior) จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Liang Mei Lin (License Jaques-Dalcroze)
จากประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากร
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ศูนย์ศึกษาดนตรีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
ศูนย์ศึกษาดนตรีส�ำหรับบุคคลทั่วไป จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร
ทีจ่ ดั ท�ำและพัฒนาขึน้ โดยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ แบ่งโครงสร้างหลักสูตรเป็น
4 ขั้น 12 ระดับ ได้แก่ ขั้นดนตรีพื้นฐานส�ำหรับเด็กเล็ก ขั้นเตรียมเครื่องมือ
ปฏิบัติเครื่องมือ (12 ระดับ) และหลักสูตรเรียนรวมวง โดยแบ่งออกเป็น 8
ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเปียโน ภาควิชาเครื่องสายตะวันตก ภาค
วิชาเครื่องเป่าและเครื่องกระทบ ภาควิชากีตาร์ ภาควิชาทฤษฎีดนตรี ภาค
วิชาดนตรีสำ� หรับเด็กเล็ก ภาควิชาดนตรีไทย และภาควิชาขับร้อง แต่ละภาค
วิชามีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีตามหลักสูตรที่วิทยาลัย
ก�ำหนด ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 สาขา คือ ซีคอนสแควร์ สยามพารากอน
และซีคอนบางแค

จํานวนนักเรียนศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไป
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ด้านงานสร้างสรรค์และงานวิจัย
เป้าหมายการพัฒนางานสร้างสรรค์และงานวิจัย

2561

2562

2563

2564

Mahidol Music Journal
ฉบับปฐมฤกษ์

พัฒนาระบบงาน
ให้มีความเข้มแข็ง
ปรับปรุงแนวทาง
การสนับสนุนทุนวิจัย

สนับสนุน
ในการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก
ทั้งในและนอกประเทศ

เสนอขอรับ
การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการ
เพื่อบรรจุใน
ฐานข้อมูล TCI

ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Works) ได้แก่
การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียง
ประสาน การบันทึกเสียง
ผลงานวิจัย (Research) ได้แก่ ผลงานวิจัยทาง
ด้านดนตรีศึกษา (Music Education) ดนตรีวิทยา
(Musicology) ดนตรีบำ� บัด (Music Therapy) ธุรกิจ
ดนตรี (Music Business) เทคโนโลยีดนตรี (Music
Technology) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
สหสาขา (Multidisciplinary)

สิงหาคม 2561) เป็นก้าวส�ำคัญอีกก้าวหนึง่ ของวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนการ
ศึกษาดนตรีของประเทศไทย วารสาร Mahidol Music
Journal เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความ
วิชาการ รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในสาขา
ดุรยิ างคศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรูท้ างดนตรีหรือสหวิทยาการทีเ่ กีย่ วกับดนตรี
รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นความรูท้ าง
วิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจยั ทางสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับดนตรี ในปี 2562 วิทยาลัยได้ผลิตวารสารฉบับ
ที่ 2 และฉบับที่ 3 รวมทั้งมีแผนการพัฒนาวารสาร
ผลการด�ำเนินงาน
การพัฒนาวารสารวิชาการ Mahidol Music Journal Mahidol Music Journal เพื่อเข้ารับการประเมิน
จากการด�ำเนินงานในปี 2561 ทีไ่ ด้เริม่ ผลิตวารสาร คุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Thai-Journal
Mahidol Music Journal ฉบับปฐมฤกษ์ (มีนาคม- Citation Index Centre (TCI) ในปี 2564
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โครงการวิจัยที่วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณประจ�ำ ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
(1) Junsawang, C., Jittivadhna, K., Luealamai,
S. & Pookboonmee, R. (2019). Multimediaประเภท
จํานวน
aided instruction in teaching basic life
คู่มือ
1
support to undergraduate nursing
งานวิจัย
6
students. Advances in Physiology
งานสร้างสรรค์
2
Education, 43(3), 300-305.
ตํารา

4

หนังสือ

3

รวม
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ผลงานด้านการปฏิบัติดนตรี
ผลงานการแสดงดนตรี ปฏิบตั ดิ นตรีในระดับอาชีพ
อาทิ การเข้าร่วมในการแข่งขัน การประพันธ์เพลงใหม่
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ การอ�ำนวยเพลง ผลงานในรูปแบบดังกล่าวเป็นส่วน
ปีงบประมาณ 2562
ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ เพิ่มพูน
(1) ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน. (2561). ภูมิปัญญาใน ประสบการณ์ของคณาจารย์และการยอมรับในวิชาชีพ
การท�ำระฆัง กระดิ่ง กระพรวนของชาวไท- ในปี 2562 มีคณาจารย์ที่มีผลงานปฏิบัติดนตรี ดังนี้
ยวน บ้านเขาลอยมูลโค ต�ำบลดอนตะโก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. Veridian
E-Journal, Silpakorn University, 11(3),
3353-3373.
(2) กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ. (2561). “น้อยใจยา/เสเล
เมา” การตีความการผสมผสานวัฒนธรรม
ดนตรีตะวันออกและตะวันตกในบรรยากาศ
ของแจ๊ส โดยวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์.
Veridian E-Journal, Silpakorn University,
11(3), 1492-1507.
(3) ตรีทพิ บุญแย้ม. (2562). รูปแบบทางการตลาด
และแนวโน้มธุรกิจการจัดแสดงดนตรีสด
ประเภทดนตรีสมัยนิยมในประเทศไทย. วารสาร
วิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย, 8(1), 174-193.
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วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ น�ำเสนอ
ผลงานการประพันธ์เพลงชิน้ ใหม่ “Apocalyptic Wave” เป็นปฐมบทครัง้ แรก
ของโลก ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นครั้งแรก (World Premier) น�ำ
เสนอผลงานโดยวง Nomad จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


 วันที่ 31 มกราคม 2562 Dr. Paul Cesarczyk หัวหน้าสาขาวิชา
กีตาร์คลาสสิก ร่วมแสดงกับ Singapore Symphony Orchestra ณ โรงละคร
เอสพลานาด ประเทศสิงคโปร์
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 วันที่

14 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ น�ำเสนอผลงาน
การประพันธ์เพลงใหม่ “New Horizon” ผลงานประพันธ์สำ� หรับวงออร์เคสตรา
น�ำแสดงปฐมฤกษ์ (World Premier) ในงาน Closing Concert of 2019
Shenzhen Belt & Road International Music Festival โดยวง Shenzhen
Symphony Orchestra อ�ำนวยเพลงโดย Lin Daye

วันที่ 17 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ เข้าร่วม
งาน Asian Composers Concert ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ แสดงผลงาน “Between Heaven and Earth” ของ อาจารย์
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาการประพันธ์
ดนตรี ซึง่ เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็นสมาชิกของ Pacific
Alliance of Music Schools (PAMS)
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วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
อาจารย์นพดล ถิรธราดล อาจารย์ดริน พันธุมโกมล และอาจารย์ David
Parente เข้าร่วม Reciprocal Jazz Exchange Program และ Smithsonian
Year of Music ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ แสดง
ผลงานในเทศกาล Beijing Modern Music Festival (BMMF 2019) ณ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน น�ำเสนอบทประพันธ์เพลง “New Horizon” for
Orchestra โดยวงออร์เคสตราชือ่ ดังจากประเทศเกาหลี Gyeongsangbuk-do
Philharmonic Orchestra อ�ำนวยเพลงโดย Jinhyoun Baek
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วันที่ 6-9 กันยายน 2562 Asst. Prof. Dr. Christopher G. Schaub
น�ำเสนอผลงานชิ้นใหม่ส�ำหรับบาสซูน โดยวง Gamelan ในงาน Southeast
Asian Music Educators Exchange 2019 (SEAMEX)


ด้านการบริการวิชาการ
เป้าหมายการพัฒนางานบริการวิชาการ
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2561

2562

2563

2564

- พัฒนางานบริการ
วิชาการ สร้างความ
เป็นสากล

- พัฒนาปรับปรุงงาน
บริการวิชาการ เพื่อ
ขยายฐานผู้ชม
- ส่งเสริม
อุตสาหกรรมดนตรี
- พัฒนางานบริการ
วิชาการ เพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ
สังคมแห่งความสุข

- พัฒนางานบริการ
วิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการเป็น
City of Music
- สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
City of Music

- นําเสนอเมืองศาลายา
จังหวัดนครปฐม
เป็น City of Music
เข้าร่วมเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์
ด้านดนตรี
ของ UNESCO

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ มีเป้าหมายในการพัฒนาพืน้ ทีส่ ำ� หรับฝึก
ซ้อมและฟังดนตรี พัฒนาเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
พัฒนาศูนย์กลางของกิจกรรมดนตรี ส่งเสริมอุตสาหกรรมดนตรีในทุกมิติ
พัฒนางานบริการวิชาการ สร้างความเป็นสากล พัฒนามหิดลสิทธาคารให้
เป็นเป้าหมายการแสดงของศิลปิน งานแสดงในระดับนานาชาติ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดนตรีแบบนอกห้องเรียน ซึ่งการพัฒนา
งานบริการวิชาการในประเด็นดังกล่าว จะเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ให้มีพื้นที่พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน
วงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)
เป้าหมาย
วงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นวงออร์เคสตราทีม่ งุ่ เน้นการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยในทุก ๆ มิติ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเพื่อ
การเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกฝนของนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านดนตรี ซึ่งใน
ฤดูกาลต่อไปนัน้ มีแผนทีจ่ ะให้วาทยกรและศิลปินรับเชิญทุกท่านจัดท�ำ Work
shop และ Master Class ให้แก่นกั เรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกทีส่ นใจ
วงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ถือเป็นวงดนตรีอาชีพของสถาบัน
การศึกษา มีคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อรับทราบผล
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการในปัจจุบันของวง และได้หารือ
ถึงโอกาส ทิศทางการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตของวง
ดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ซึง่ ในปี 2562 มีการประชุม 2 ครัง้ ดังนี้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงดุรยิ างค์
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ กรุงเทพฯ
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วันที่ 9 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ กรุงเทพฯ


การพัฒนาวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยที่ส�ำคัญ
๏ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาวงผ่านการควบคุมวงโดยวาทยกรทีม่ ชี อื่ เสียง
ระดับโลก
การที่วาทยกรชั้นน�ำอย่าง Carl St. Clair ได้มาควบคุมวงดุริยางค์
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักดนตรีเชื่อใน
ศักยภาพของตนเอง นักดนตรีหลาย ๆ คน มีประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด และ
ไม่เชื่อว่าตนเองจะมีศักยภาพและความสามารถในการเล่นรวมกันเป็นวงได้ดี
เช่นนี้ มักกล่าวกันว่า วาทยกร (Conductor) ที่ดี ที่เก่ง สามารถเปลี่ยนวง
ธรรมดาให้กลายเป็นวงระดับโลกได้ นักดนตรีในวงทุกคนก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้
จากประสบการณ์ของคนอื่น ๆ ที่ได้รับประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว แต่เมื่อได้
ซ้อมและบรรเลงกับ Carl St. Clair ท�ำให้นกั ดนตรีเข้าใจว่า ประสบการณ์นมี้ ี
ความรูส้ กึ เช่นไร และสร้างแรงบันดาลใจให้ตวั เองมีแรงขับเคลือ่ นไปข้างหน้าได้
อย่างไร มีนกั ดนตรีกล่าวว่า การได้ซอ้ มกับวาทยกรทีเ่ ก่งระดับโลก เป็นดัง่ ของ
ขวัญทีห่ าได้ยากยิง่ ประสบการณ์นจี้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ หากไม่ได้วสิ ยั ทัศน์
และการสนับสนุนของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ด้วย
ความเข้าใจว่า การให้ประสบการณ์ที่ดีแก่สังคมจะช่วยพัฒนาให้เกิดความ
ก้าวหน้า คุณหญิงปัทมาจึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สังคม ทัง้ ทางด้าน
ดนตรีและกีฬามาอย่างต่อเนือ่ ง ประสบการณ์ในครัง้ นีจ้ ะอยูก่ บั นักดนตรีในวง ผู้
ชมทีไ่ ด้มาฟังคอนเสิรต์ ในวันนัน้ นักเรียนและนักศึกษาทีไ่ ด้เรียนรูอ้ ย่างมากมาย
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๏ การพัฒนาโปรแกรมการแสดง เพื่อขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่
ในปี 2562 วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ได้ปรับโปรแกรม
การแสดงให้มีความหลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด
1. “เล่นเพลงที่ผู้ฟังอยากฟัง ไม่ใช่เล่นเพียงเพลงที่ผู้เล่นอยากเล่น”
2. “ดนตรี” เป็นศิลปะ และถือเป็น 1 ใน 15 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทย และดนตรียังเชื่อมโยงกับศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ
อาทิ ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ซอฟต์แวร์ (เกม) จึงได้มีการจัดกิจกรรม
แสดงดนตรีสด บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์ พร้อมกับการฉายภาพยนตร์
บรรเลงเพลงประกอบเกม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ฟัง ผู้ชม
ผลการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาโปรแกรมการแสดง
 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โปรแกรมคอนเสิร์ต Distant Worlds:
Music from Final Fantasy (บรรเลงเพลงประกอบเกม)
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วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมคอนเสิรต์ Amadeus Live
(บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์ พร้อมกับการฉายภาพยนตร์)


วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 โปรแกรมคอนเสิร์ต Symphonic
Anime (บรรเลงเพลงประกอบเกม)
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การพัฒนาวงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย สร้างสังคมคุณภาพ
สังคมแห่งความสุข
 วันที่ 11-12 มกราคม 2562 จัดโปรแกรมการแสดงส�ำหรับเด็ก ๆ
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้สัมผัสทั้งภาพและเสียง บทเพลงที่มีสีสัน
The Young Person’s Guide to the Orchestra แนะน�ำให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก
เครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงออร์เคสตรา

โปรแกรมการแสดงในครึ่งหลัง เด็ก ๆ ได้ร่วมผจญภัยไปกับปีเตอร์และ
หมาป่าเจ้าเล่ห์ เป็นการแสดงเรื่อง Peter and the Wolf พร้อมทั้งหุ่นเชิด
จากคณะหุน่ สายเสมา (Semathai Marionette) ดัดแปลงน�ำหุน่ สายผีตาโขน
มาบอกเล่าแบบร่วมสมัย สร้างสรรค์หุ่นจากวัสดุเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นการ
รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและศิลปะ ร่วมกันรักษา ต่อยอด และสร้าง
คุณค่าใหม่ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งความสุข

การพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาชีพสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
งานบริการวิชาชีพส�ำหรับโครงการไอคอนสยาม (ICONSIAM)
มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม จัดขึ้นในวันที่ 9-11
พฤศจิกายน 2561 ได้นำ� สุดยอดนักสร้างสรรค์การจัดงานระดับประเทศและ
ระดับโลก มาสร้างปรากฏการณ์บนแม่น�้ำเจ้าพระยา โครงการนี้มีคอนเซ็ปต์
ว่า “การสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย” (Creating Shared Value) และ
“การร่วมกันรังสรรค์” (Co-Creation)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ดังนี้
1) บทเพลงซึง่ ประพันธ์ขนึ้ ใหม่เป็นพิเศษส�ำหรับไอคอนสยาม ในชือ่ เพลง
“ไอคอน ออฟ ดรีมส์ (ICON of DREAMS)” จากการประพันธ์ท�ำนองโดย
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ร่วมกับ สราวุธ เลิศปัญญานุช ค�ำร้องโดย ดลชัย
บุณยะรัตเวช และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ
บรรเลงล�ำน�ำขลุ่ยไทย บรรเลงบทเพลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
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ประเทศไทย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ เป็นนักประพันธ์เพลง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในกลุ่ม The Makers ของ ICONSIAM
บทเพลง ICON of DREAMS อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้ประพันธ์
ขึ้นโดยการน�ำเสนอผ่านศิลปะชั้นสูงอย่างเพลงคลาสสิกผสมกับความเป็น
ไทยลงไปในเพลง ใช้โน้ตบางโน้ตที่มีลักษณะสื่อถึงความเป็นไทย และใช้โน้ต
จ�ำนวนที่น้อยกว่าเพลงสากล จากนั้นใช้เครื่องดนตรีไทยผสมผสานเข้ากับ
วงออร์เคสตรา ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องดนตรีไทยที่ไม่ค่อยได้ฟังกันมากนัก เช่น
ขลุ่ย หรือจะเข้ ร่วมด้วย
2) จัดท�ำเพลงประกอบการแสดงระบ�ำสายน�้ำ “ICONIC Multimedia
Water Features” การแสดงโชว์ระบ�ำสายน�้ำประกอบแสงสีเสียง
3) แสดงดนตรีในงานเปิดตัว ICONSIAM น�ำโดยวาทยกร Delta David
Gier น�ำผลงานเพลง ICON of DREAMS ประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์
ปรางค์เจริญ แสดงโดยวงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย สูส่ าธารณชน
เป็นครั้งแรก (World Premiere) ณ ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

พัฒนางานบริการวิชาการสร้างความเป็นสากล พัฒนามหิดลสิทธาคารให้เป็น
เป้าหมายการแสดงของศิลปิน งานแสดงในระดับนานาชาติ
วง Berliner Philharmoniker เป็นวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของ
โลกจากประเทศเยอรมนี พร้อมด้วย Gustavo Dudamel วาทยกรชัน้ น�ำมาก
ความสามารถ ทีม่ พี รสวรรค์โดดเด่นเป็นทีก่ ล่าวขาน โดยการแสดงคอนเสิรต์
Berliner Philharmoniker in Bangkok with Gustavo Dudamel จะเป็น
“Once in a Life Time Experience” และเป็นหนึ่งในการแสดงดนตรีครั้ง
ประวัติศาสตร์ของเมืองไทย การมาเยือนของวง Berliner Philharmoniker
ได้สนับสนุน ผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักดนตรี
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ชมอย่างมาก โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิด
ฤดูกาลที่ 14 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และคอนเสิร์ต
ครั้งประวัติศาสตร์ของวง Berliner Philharmoniker พร้อมด้วย อาจารย์
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีล
ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ กรุงเทพฯ




วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมการแสดง ณ ป้อมพระสุเมรุ
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอ
แสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมการแสดง ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การน�ำเสนอผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชม
การปรับปรุงการด�ำเนินงานบริการวิชาการในหลากหลายด้าน ทั้งใน
การผลิต การสร้างสรรค์โปรแกรมการแสดง การประชาสัมพันธ์ มีผลท�ำให้
เกิดโปรแกรมการแสดงที่มีผู้สนใจต้องการเข้าชมจนสามารถจ�ำหน่ายบัตรได้
ทั้งหมด เกิดปรากฏการณ์ sold out และส่งผลต่อการขยายฐานผู้ชมที่มี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จํานวนผู้ชม Thailand Philharmonic Orchestra ปี 2560-2562
24,615

2562
21,198

2561
2560
13,789
9,805

9,165
6,739
2,012
2,455
พ.ย.

พ.ย. 2560
งดกิจกรรมการแสดง

4,555
2,154
ธ.ค.

14,838
12,387
12,338

17,080
14,144

23,175

16,070

23,359

21,699

19,846

18,016

26,727

21,262
17,637

19,004

13,696

8,034
4,483
ม.ค.

6,330
ก.พ.

มี.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

เริ่มจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี และด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย ให้การสนับสนุนและร่วม
จัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 การประกวด SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย เป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝกึ การใช้สมาธิในการคิด
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า เยาวชนยังได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนและการด�ำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคมของไทยได้เป็นอย่างดี
ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรีเเห่งประเทศไทย ทีเ่ ปิด
รับเครือ่ งดนตรีทกุ ชนิดทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้า รวมทัง้ การขับร้อง โดยไม่จำ� กัดแนวเพลง
จึงถือได้วา่ การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นการประกวด
ดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมีหลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความ
สามารถในการเเสดงออกซึง่ ศิลปะการเล่นดนตรีของผูเ้ ข้าประกวดเป็นส�ำคัญ
เป็นต้นแบบทีส่ ง่ เสริมรูปแบบการประกวดทีค่ งไว้ซงึ่ ศิลปะและสุนทรียศาสตร์
อย่างแท้จริง แตกต่างจากการประกวดในเชิงอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วไป
ผลส�ำเร็จของการประกวด ไม่เพียงค้นหาและส่งเสริมเยาวชนดนตรีเท่านัน้
แต่ยังได้ช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน
อย่างมีเป้าหมาย มีโอกาสพิสูจน์สิ่งที่มุ่งมั่น ฝึกฝน เมื่อเดินทางมาเข้าร่วม
ประกวดจะได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ สร้างความผูกพันระหว่างกันผ่านกิจกรรมดนตรี
พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง เพราะจิตใจเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมและวิถชี วี ติ จิตใจ
ที่มุ่งมั่น อดทน จะเป็นพลังส�ำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนดนตรีที่
เข้าร่วมการประกวดในทุกระดับ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม เยาวชน
จะได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้พัฒนากระบวนการทางความคิดเชิง
บวก การสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อให้เติบโตเป็นพลัง
ส�ำคัญของประเทศชาติต่อไป
40

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจ�ำปี
2561 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
ด�ำเนินการประกวดรอบคัดเลือกผลงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รอบรอง
ชนะเลิศในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9
ธันวาคม 2561 โดยมีเยาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 477
ผลงาน ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับละ 10 ผลงาน รวม 40
ผลงาน ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ�ำนวน 5 รางวัล
รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1-3 จ�ำนวน 11 รางวัล และเหรียญเงิน
จ�ำนวน 24 รางวัล
โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ 2562 (Thailand International
Jazz Conference 2019: TIJC 2019)

เทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-27
มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมมีทงั้
การแสดงดนตรีแจ๊สร่วมกับการจัดกิจกรรมเพือ่ การศึกษาด้านดนตรีแจ๊ส โดย
เน้นถึงคุณภาพของดนตรีและการศึกษาในระดับทีด่ ที สี่ ดุ สูส่ าธารณชน โดยมีกลุม่
เป้าหมายผู้เข้าชมงาน ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมภายในเทศกาล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การแสดงดนตรีแจ๊ส
(TIJC Performance Series) กิจกรรมด้านการศึกษา (TIJC Education
Series) การแข่งขันแสดงเดี่ยวดนตรีแจ๊ส (TIJC Solo Competition) และ
กิจกรรมค่ายดนตรีแจ๊ส (TIJC Jazz Camp)
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การแข่งขัน TIJC Solo Competition แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภท A: ไม่จำ� กัดอายุ มีผสู้ มัครจ�ำนวน 23 คน จากประเทศอิตาลี 2 คน
ประเทศไทย 21 คน และประเภท B: อายุต�่ำกว่า 22 ปี มีผู้สมัครจ�ำนวน
23 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน ประเทศไทย 22 คน โดยคณะ
กรรมการตัดสินได้รับเกียรติจากนักดนตรีแจ๊สที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ ผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท A: ไม่จ�ำกัด
อายุ คือ นายเนติ ศรีสงคราม (เปียโน) และประเภท B: อายุต�่ำกว่า 22 ปี
คือ นายกฤดิพงศ์พันธ์ ใจแสน (เปียโน)


TIJC Jazz Camp ค่ายดนตรีแจ๊สที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะ
และเรียนรูจ้ ากนักดนตรีแจ๊สผูเ้ ชีย่ วชาญระดับโลก ซึง่ ในปีนปี้ ระกอบด้วย Alex
Sipiagin (ทรัมเป็ต) Ari Hoenig (กลอง) David Gilmore (กีตาร์) John
Escreet (เปียโน) และ Scott Colley (ดับเบิลเบส) ในช่วงเวลาสามวัน
ของค่ายดนตรีแจ๊ส TIJC มีโปรแกรมการเรียนรูใ้ นหัวข้อแจ๊สรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ตัง้ แต่มาสเตอร์คลาสเครือ่ งดนตรี เทคนิคการเล่น การประพันธ์
ดนตรีแจ๊ส จนถึงการแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีจากนักดนตรีแจ๊สระดับโลก
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TIJC Lifetime Achievement Award รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มี
คุณปู การต่อวงการดนตรีแจ๊สของประเทศไทย ในปี 2562 ผูท้ มี่ ฝี มี อื ทางดนตรี
แจ๊สเป็นที่ยอมรับในวงการ เป็นผู้ยกระดับการบรรเลงดนตรีแจ๊สของไทยให้
ไปสู่มาตรฐานสากล เป็นแรงบันดาลใจสร้างอิทธิพลในด้านการบรรเลง เป็น
แบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำรงตนให้แก่นกั ดนตรีรนุ่ หลัง ทัง้ ยังเป็นผูม้ จี ติ สาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม เคยเป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศของสมาคมดนตรีแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงปี พ.ศ. 2540-2549 และปัจจุบัน
ยังได้ริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อ
มอบให้แก่ศิลปินนักดนตรีอาวุโสที่เจ็บป่วยอีกด้วย คุณวรรณยศ มิตรานนท์
จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการดนตรี
แจ๊สของประเทศไทย สมควรเป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Thailand
International Jazz Conference Lifetime Achievement Award ประจ�ำ
ปีพุทธศักราช 2562


โครงการเทศกาลดนตรีสมัยนิยมและศิลปะ 2562 (Popular Music and Culture
Festival 2019: PMCF 2019)
โครงการเทศกาลดนตรีสมัยนิยมและศิลปะ 2562 เปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจ
ดนตรีสมัยนิยมได้ศกึ ษาความรูด้ า้ นดนตรีในหลากหลายแง่มมุ เป็นการพัฒนา
ทักษะความสามารถทางการแสดงของผู้ที่สนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชนผู้สนใจดนตรีสมัยนิยม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
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กิจกรรมด้านการศึกษา (Popular Music Education Activities)



การแสดงดนตรีสมัยนิยม (Popular Music Performance)

โครงการประกวดเพลงสุขภาพ
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โครงการประกวดเพลงสุขภาพ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการ โครงการประกวดเพลงสุขภาพ เป็น
โครงการประกวดแต่งเพลงทีม่ เี นือ้ หาในการดูแลรักษาสุขภาพ การรูจ้ กั ป้องกัน
สุขภาพ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตัวเอง การออกก�ำลังกาย
การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อน การนอน ฯลฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผทู้ มี่ คี วามรูเ้ หล่านีไ้ ด้แต่งเนือ้ หาเป็นเพลง บทเพลงจากโครงการน�ำ
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ผ่านบทเพลง สามารถน�ำความรู้
ไปป้องกันและดูแลรักษาตัวเองได้โดยอ้อม นอกจากจะให้ความบันเทิงและให้
ความไพเราะแล้ว ยังให้สาระความรูผ้ า่ นเนือ้ เพลง ทีท่ ำ� ให้ผฟู้ งั สามารถทีจ่ ะน�ำ
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อที่จะแบ่งเบา
ภาระแพทย์และการไปโรงพยาบาลโดยไม่จ�ำเป็น
การประกวดรอบคัดเลือกจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 รอบ
รองชนะเลิศในวันที่ 29-30 มกราคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 ผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพัชรพร
สโมสร ในผลงานเพลงชื่อ สุขภาพดีเริ่มจากวันนี้
โครงการประกวดวงดุรยิ างค์เครือ่ งเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 (Thailand
International Wind Symphonic Competition 2019: TIWSC 2019)

กลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ King Power Thai Power พลัง
คนไทย ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวดวง
ดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 เป็นโครงการ
ที่เปิดโอกาสให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าในประเทศไทยและจากนานาชาติมีส่วน
ร่วมในการประกวดได้มากขึ้น มีทั้งการประกวดในรุ่นไม่จ�ำกัดอายุ และไม่ได้
จ�ำกัดแค่ทวีปเอเชียเท่านั้น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีสู่ระดับ
โลก ท�ำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพและฝึกฝน
ทักษะการเล่นดนตรีแบบรวมวง อีกทัง้ เป็นการเปิดโอกาสพร้อมยกระดับให้วง
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ดุริยางค์เครื่องเป่าไทยได้เข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติมากขึ้น
การประกวดรอบคัดเลือกจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ
รองชนะเลิศในวันที่ 1-4 เมษายน 2562 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6
เมษายน 2562 โดยมีวงดุริยางค์เครื่องเป่าให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการ
ประกวดทั้งหมด 86 วง ซึ่งเป็นวงจากประเทศไทย 83 วง ฟิลิปปินส์ 1 วง
และฮ่องกง 2 วง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Class A: Wind Symphony
(Open Division) จ�ำนวน 11 วง Class B: Wind Symphony (High
School Division) จ�ำนวน 17 วง Class C: Small Wind Ensemble
(Open Division) จ�ำนวน 41 วง และ Class D: Small Wind Ensemble
(High School Division) จ�ำนวน 17 วง
โครงการเทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 (Thailand
International Composition Festival 2019: TICF 2019)

เทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 เป็นเทศกาลทีร่ วบรวมนักประพันธ์เพลง
จากทัว่ โลกทีม่ าศึกษาแลกเปลีย่ นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการประพันธ์เพลง
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการในปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 15 เพื่อพัฒนา
นักประพันธ์เพลงให้กา้ วไปสูว่ งการดนตรีนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพวงการ
ดนตรีของไทย โดยในปี 2562 ได้ขยายสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน มีการ
จัดกิจกรรม 15th Thailand International Composition Festival Young
Artists Concert 2019 Southeast-Asia Audition คัดเลือกนักดนตรีรุ่น
เยาว์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงคอนเสิรต์
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และส่งผล
ให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำทางด้านวัฒนธรรมดนตรี เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนต่อไป
เทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย มีกจิ กรรมภายใน
งานเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการประพันธ์เพลง ทัง้ การจัดมาสเตอร์คลาส การ
แข่งขันประพันธ์เพลง และการแสดงคอนเสิรต์ มีนกั ประพันธ์เพลงทีเ่ ข้าร่วมใน
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เทศกาลจากหลากหลายประเทศ โดยมีผู้สมัคร 128 คน จาก 39 ประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2562 เทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่ง
ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานจากส�ำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านอาจารย์ ดร.อาศิษฐ์ เกตุจันทรา เป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนงานสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี ในสาขาการประพันธ์เพลง ให้
เผยแพร่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
นักประพันธ์เพลงรับเชิญผู้มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมในเทศกาลการประพันธ์
ดนตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 เช่น
Chinary Ung, Asian-born composer
Deqing Wen, Chinese Swiss composer
Melinda Wagner, USA composer
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติ

โครงการวงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย (Salaya Tiny Young
Chorus: STYC)
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โครงการวงประสานเสียงศาลายาหนุม่ สาวน่อยน้อย เป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยผ่านทางเสียงดนตรี เรียนรู้ร่วมกันทางด้านการขับร้อง
ประสานเสียง จัดการแสดงต่อสาธารณะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความ
สุขไปสู่สังคมและชุมชน
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 คอนเสิร์ต “ณ รฦก ไม่ลืมเลือน” เป็นกิจกรรม
แสดงผลงานหลังจากที่ได้เรียนและฝึกซ้อมการขับร้องประสานเสียง เพื่อ
พัฒนาตนเองและยังได้แบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่น มีการน�ำบทเพลงร่วมสมัย
หลากหลายทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั เช่น Can’t Help Falling in Love เจ้าสาวทีก่ ลัวฝน
บุษบาเสีย่ งเทียน ผูใ้ หญ่ลี เถียนมีม่ ี่ และเพลงอืน่ ๆ อีกมากมาย น�ำมาขับร้อง
ในรูปแบบการประสานเสียง โดยมีอาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และ
อาจารย์ธนาวุฒิ ศรีวฒ
ั นะ เป็นผูอ้ ำ� นวยเพลง ในคอนเสิรต์ ยังได้รบั เกียรติจาก
หม่อมราชวงศ์เบญจาภา (จักรพันธุ)์ ไกรฤกษ์ มาร่วมขับร้องกับวง STYC ใน
บทเพลง Blue Day ซึ่งได้สร้างความประทับใจและความปลาบปลื้มแก่ผู้ชม
เป็นอย่างมาก
ค่ายดนตรีภาคฤดูรอ้ น “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมคี วามสนุกมากกว่า
ที่เด็ก ๆ เห็น” ประจ�ำปี 2562

วันที่ 11-17 มีนาคม 2562 กิจกรรมค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมปลูกจิตส�ำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมทัง้ เสริมสร้างความรูพ้ นื้ ฐานทางการเงิน (Financial
Literacy) ที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุหัตถ์
สังชญา รองคณบดีฝา่ ยบริหารสินทรัพย์ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และนางสาวอรุณศรี ฉันทพิชญานันท์ ผูจ้ ดั การโครงการกิจกรรมสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธเี ปิดค่าย ณ ศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารไทยพาณิชย์
หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
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ค่ายฝึกอบรม วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทศบาลนครยะลา และวง
ออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา (Yala City Municipality Youth
Orchestra: YMO) ร่วมกันจัดค่ายฝึกอบรม วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาล
นครยะลา ในระหว่างวันที่ 19-29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมค่ายดนตรีฤดูรอ้ นประกอบด้วย การอบรมความ
รู้ทางด้านดนตรี และจัดการแสดง Youth Orchestra วง String Chamber
วง Chorus เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้
ฝึกฝน ก่อให้เกิดมิตรภาพและความประทับใจ มีการจัดคอนเสิรต์ “Heroes Adventure - Fantasies” เพือ่ ปิดค่ายฝึกอบรม ในวันที่ 29 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องรักเพลง รักแผ่นดิน อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี
กิจกรรม Young Artist Music Contest 2019 (YAMC)
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กิจกรรม Young Artist Music Contest 2019 (YAMC) จัดขึ้นในวันที่
29 มิถนุ ายน 2562 เป็นการแข่งขันทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนมีพนื้ ทีใ่ นการแสดง
ความสามารถทางดนตรี พัฒนาศักยภาพทางการแสดงและเพื่อพัฒนาสังคม
ทางดนตรีสำ� หรับเด็กในประเทศ โดยไม่จำ� กัดแนวดนตรีหรือมีเพลงบังคับใด ๆ
งานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ
 งาน UN International Holocaust Remembrance Day
วันที่ 29 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�ำวงดนตรี Clarinet
Quartet เข้าร่วมแสดงในงาน UN International Holocaust Remembrance
Day เพือ่ ร�ำลึกเหตุการณ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุช์ าวยิว โดยความร่วมมือระหว่างสถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย และองค์การสหประชาชาติ (UN)

งาน The 2nd Ho Chi Minh City Piano Competition
วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562 ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน เข้าร่วมเป็น
กรรมการในการแข่งขัน Ho Chi Minh City Conservatory of Music,
(HCMC) ประเทศเวียดนาม
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ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

2561

2562

2563

2564

- พัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความยั่งยืน

- พัฒนาระบบการคลัง
จัดตั้งกองทุน
Endowment Fund
- พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อ
สร้างความเป็นสากล

- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การบริหารงาน
- พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ปรับปรุงข้อบังคับ
และการเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ)

- พัฒนาระบบต้นทุน
ต่อหน่วย

ผลการด�ำเนินงาน
การจัดตั้งกองทุนเปรมดนตรี

วิทยาลัยดุรยิ างศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการพัฒนาระบบทุน
การศึกษา เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านดุรยิ างคศิลป์
โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ ในฐานะผู้
ให้การส่งเสริม สนับสนุนเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้จดั ตัง้ “กองทุน
เปรมดนตรี วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์” และเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้
ให้ทนุ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์จงึ ได้นำ� เสนอให้มขี อ้ บังคับเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ ให้เกิดความคล่อง
ตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มมี ติในคราวประชุม
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ครั้งที่ 547 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้วยการบริหารกองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.
2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 25 ปี วิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั กิจกรรมระดมทุน โดยศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา” และได้กล่าวถึง
การจัดตัง้ กองทุนดังกล่าวว่า วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
สถาบันดนตรีชั้นเลิศระดับอาเซียน และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
มหิดล นับจากนี้ สิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อไป คือ นักเรียน ซึ่งมีความส�ำคัญ
และมีศักยภาพตามที่เขาควรจะมี มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนใน
การให้ทุนแก่นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรี ให้เป็นไปตามฝั่งฝันที่เขา
ปรารถนา และเป็นหน่วยงานที่ดูแล มีการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เงิน
กองทุนนีจ้ ะมีโอกาสสร้างดอกผล ช่วยเด็กทีม่ คี วามสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์
จะสร้างผลประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ท่าน
ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้ง “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา”
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

วิทยาลัยได้นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�ำปี
2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำ� รัสเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการฯ
ในวันแรกของการตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ
และน�ำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ ส�ำหรับวันที่ 2
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ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
และให้คำ� แนะน�ำ เพือ่ ให้วทิ ยาลัยได้นำ� จุดแข็งและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ปเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดยวิทยาลัยมีผลคะแนนประเมินมากกว่า 200
คะแนน
การเยีย่ มชมและติดตามผลการด�ำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (PA-Visit)

เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน (PA-Visit)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ ห้อง Museum 204 ชั้น 2
อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์
ด้านพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

United States
6

Europe
15

Asia
17

จํานวน MOUs กับสถาบันต่าง ๆ รวม 38 แห่ง
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ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) ที่ส�ำคัญ
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้ท�ำข้อ
ตกลงความร่วมมือกับ Shanghai Conservatory of Music โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันเป็นครั้งแรกที่ Shanghai Conservatory of Music โดยมีการท�ำข้อ
ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
เป็นที่แรกในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ Shanghai Conservatory
of Music นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สถาบันดนตรียามาฮ่าเเละวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในโครงการเพือ่ ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาด้านดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรียามาฮ่าทัว่ ประเทศ ผ่านการเเข่งขันเเละการเเสดงดนตรีประเภทต่าง ๆ
ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล เเละหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งจะเป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนดนตรีทั่วประเทศได้ท�ำความรู้จัก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อีกช่องทางหนึ่ง
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วันที่ 14-17 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ และ
Asst. Prof. Dr. Joseph L. Bowman รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมดนตรีแห่งภูมิภาคแปซิฟิก ครั้งที่ 6 Pacific
Alliance of Music Schools (PAMS) โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพ PAMS เป็นกลุ่มสถาบันดนตรีชนั้ น�ำ 14
แห่งจากทั่วภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งคณบดี ผู้อ�ำนวยการ และผู้ประสานงานฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ รวมตัวเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาร่วมกัน ท�ำข้อตกลง
การท�ำงานร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกัน สมาชิกอื่น ๆ ได้แก่
Sydney Conservatorium of Music ประเทศออสเตรเลีย, Yong Siew
Toh Conservatory of Music ประเทศสิงคโปร์, Central Conservatory
of Music กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน, Tokyo University of the Arts ประเทศ
ญี่ปุ่น และ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพใน
การประชุมสุดยอด PAMS ในปี 2564


 วันที่ 16 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ลงนาม
ความร่วมมือกับ Shanghai Conservatory of Music ประเทศจีน
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วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยน MOU ระหว่าง New Zealand School of Music (NZSOM)
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ และอาจารย์
นพดล ถิรธราดล รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาชีพ เข้าร่วมพิธลี งนามความร่วม
มือ (MOU) กับ บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ในโครงการ Music and Art
Community Digital Platform “WHAM” เป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ร่วมกันน�ำเสนอเนื้อหาด้าน
ดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างพืน้ ทีก่ ารน�ำเสนอดนตรี และบริการต่าง ๆ
ทั้งรูปแบบ Streaming และ E-Learning ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ช่องทางการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ผ่าน
Internet Platform
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เครือข่ายความร่วมมือที่ส�ำคัญ
ปี 2551 - Southeast Asian Directors of Music (SEADOM)
ปี 2561 - Pacific Alliance of Music Schools (PAMS)
- One Belt One Road
- Thailand Higher Education Music Academic Net
work (THEMAN)
- สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
ปี 2562 - European Association of Conservatoires (AEC)
กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ส�ำคัญ
 วันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้รบ
ั เชิญ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา SEALA - South East Asia Leadership
Academy สถาบันผู้น�ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม อาจารย์ ดร.ณรงค์ บรรยายเรื่อง “ดนตรีในฐานะพลังทางสังคม”
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน SEALA ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้น�ำทางธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมทีโ่ ดดเด่น จาก 10 ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มาร่วมกันเพื่อศึกษาทักษะความเป็นผู้น�ำ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความ
สัมพันธ์ และความร่วมมือระดับภูมิภาคในระยะยาว

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้
รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “Chinese and Foreign Conservatory Presidents’
Summit and Forum on Wind Music Arts” การประชุมแสดงความคิด
เห็นของผู้น�ำสถาบันดนตรีจีนและนานาชาติ เกี่ยวกับศิลปะดนตรีประเภท
เครื่องเป่า ณ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน อาจารย์ ดร.ณรงค์ ได้น�ำเสนอเรื่อง
“การพัฒนาดนตรีประเภทเครื่องเป่าในไทย และการพัฒนาพรสวรรค์ด้าน
ดนตรี” งานนี้จัดขึ้นโดย China Association for Symphonic Bands and
Ensembles, Central Conservatory of Music และรัฐบาลเขตปกครอง
ทางใต้ของเมืองชิงเต่า ประเทศจีน
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 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 Prof. Anna Reid คณบดี Sydney
(Australia) Conservatorium, Sydney University หนึ่งในโรงเรียนดนตรี
ทีเ่ ก่าแก่และมีชอื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในออสเตรเลียและเป็นพันธมิตรทีส่ ำ� คัญ ได้เข้า
เยีย่ มชมวิทยาลัยและมีขอ้ ตกลง MOU ทีใ่ ช้รว่ มกันในการแลกเปลีย่ นนักเรียน
และสมาชิกที่ใช้ร่วมกันของพันธมิตร PAMS และ IBE

 วันที่ 6-9 กันยายน 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านดนตรี ในงาน Southeast Asian
Music Educators Exchange 2019 (SEAMEX) ณ เมืองยอกยาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

58

งาน “Southeast Asia Director of Music” หรือ SEADOM 2019

วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมงาน “Southeast Asia Director
of Music” หรือ SEADOM 2019 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์
ปรางค์เจริญ และ Asst. Prof. Dr. Joseph L. Bowman รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางร่วมจัดงานเครือข่ายดนตรีในระดับ
อาเซียน “SEADOM Congress 2019” ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตลอดจนทิศทางและแนวทางในการต่อยอดทางด้านสังคมดนตรี วัฒนธรรม
และสร้างเครือข่ายดนตรีในระดับอาเซียนให้มนั่ คงและเทียบเท่ามาตรฐานโลก
วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 SEADOM ได้เปิดโอกาสส�ำคัญให้เยาวชน
ในเครือข่ายได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี “Gamelan Project”
น�ำโดย Asst. Prof. Dr. Christopher G. Schaub หัวหน้าและผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากนานาประเทศและหลากหลายสถาบันดนตรี
ศึกษาชั้นน�ำให้เกียรติร่วมส่งนักศึกษาตัวแทนสถาบันเข้าร่วมโครงการ อาทิ
Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย, UCSI University
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ประเทศมาเลเซีย, Yong Siew Toh Conservatory of Music ประเทศ
สิงคโปร์, LASALLE College of the Arts ประเทศสิงคโปร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอีกหลากหลายสถาบัน ร่วมด้วยตัวแทน
นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย SEADOM
หรือ “Southeast Asia Director of Music” ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยมี
ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างเครือข่ายส�ำคัญด้านการศึกษาดนตรี วัฒนธรรม ซึ่งได้
รับความสนใจจากหน่วยงานสถาบันการศึกษานานาประเทศ ทัง้ ในภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมเป็นสมาชิก และมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายมากกว่า 10 ประเทศ
และมากกว่า 70 เครือข่ายสมาชิก
การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ค�ำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย
มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารผูท้ รง
คุณวุฒจิ ากภายในมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน
หน้าที่ของคณะกรรมการอ�ำนวยการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลัย
2. ก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานของวิทยาลัย
3. ออกข้อบังคับวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารพนักงานวิทยาลัย แล้ว
แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ ยกเว้นในเรือ่ งความก้าวหน้าในสายงาน วินยั
และการด�ำเนินการทางวินยั จรรยาบรรณและการด�ำเนินการทางจรรยาบรรณ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. พิจารณาเปิด หรือยุบโครงการศึกษา หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีของวิทยาลัย
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย
ในปี 2562 วิทยาลัยได้ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ โดยคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในการประชุมได้นำ� เสนอรายงานผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา การ
บริหารจัดการในปัจจุบัน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการด�ำเนินงาน และ
การบริหารจัดการในอนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น มีส่วนร่วมในการสนับสนุน น�ำ
ไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพิจารณาเรื่อง
การจัดตัง้ กองทุนเปรมดนตรี การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พิจารณา
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารพนักงานวิทยาลัย
 วันที่ 5 เมษายน 2562 - ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 1/2562
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 วันที่ 7 มิถน
ุ ายน 2562 - ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 3/2562
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กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
 วันที่ 29 เมษายน 2562 ต้อนรับการมาเยี่ยมชมของวิทยาลัย
ดนตรี Berklee College of Music น�ำโดย Jason Camelio, Director of
Global Initiatives และ Tim H. Lee, Assoc. Director of International
Recruitment ทีป่ ระชุมมีการหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
บริหารงาน วิสยั ทัศน์ ศักยภาพของความร่วมมือในอนาคต และการแลกเปลีย่ น
ในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้แทนจาก International
Double Reed Society (IDRS) น�ำโดยประธานสมาคม Eric Stomberg
(ศาสตราจารย์ สาขาบาสซูน มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา) เพือ่ หารือ
เกีย่ วกับความร่วมมือและความเป็นไปได้ทวี่ ทิ ยาลัยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม
นานาชาติ (International Conference for IDRS) ในปี 2565
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำโดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี
ฝ่ายการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้าน
สถาปัตยกรรมและพืชกรรม ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 InfoComm SEA เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ
ของหอแสดง และให้ข้อมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงต่าง ๆ
ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจในการใช้งานจริงของเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จัดการหอแสดง
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะนักเรียนดนตรีจาก UCSI University
Institute of Music ประเทศมาเลเซีย เยีย่ มชมและรับฟังการแนะน�ำหลักสูตร
ของวิทยาลัย โดย UCSI University Institute of Music เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของเครือข่ายสมาคมคณบดีดนตรีนานาชาติ (SEADOM)


วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน การเรียนการสอน และเยี่ยมชมวิทยาลัย


64

กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจ�ำปี

วันที่ 8-10 เมษายน 2562 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร
ประจ�ำปี ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยกิจกรรม MS Go Green เน้นการให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนัก เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social
Responsibility, CSR)
การด�ำเนินโครงการส�ำนักงานสีเขียว

คู่มอ
ื การดําเนินโครงการ
สํานักงานสีเขียว

GREEN
OFFICE
College of Music
Mahidol University

https://www.music.mahidol.ac.th/msgreen/

เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินโครงการ
ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับบุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัย
คณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และคณะท�ำงาน
ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยทีว่ ทิ ยาลัยแต่งตัง้ ทีต่ อ้ ง
มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นอย่างดี
โดยคูม่ อื การด�ำเนินโครงการส�ำนักงานสีเขียว (Green
Office) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย น�ำมาเรียบเรียงให้เป็นเล่ม
คูม่ อื การด�ำเนินโครงการ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนในการด�ำเนิน
งาน (Flow Chart) รายละเอียดการด�ำเนินงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากแหล่งข้อมูลหน่วยงานทีม่ ปี ระสบการณ์ และ
มีความพร้อมในการส่งเข้าประกวดกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ การติดตาม
ผล และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
อันจะน�ำไปสู่การยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัย สู่มาตรฐานส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
หรือส�ำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
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รางวัลแห่งความภูมิใจ
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิต์ ระกูล ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับ
รางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี 2561 ในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนวง Thailand
Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล จนมีชอื่ เสียงระดับโลก
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นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขัน ระดับ
ประเทศและนานาชาติ


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

เครื่องมือเอก

The 19th Osaka International Music Competition (Osaka)
1 นางสาวดวงอมร ฟู่
ปี 3
ขับร้องสากล
2 นางสาวปริยฉัตร สิทธิดํารงการ ปี 1
ขับร้องสากล
3 นางสาวดวงอมร ฟู่
ปี 3
ขับร้องสากล
4

นางสาวดวงอมร ฟู่

ปี 3

ขับร้องสากล

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

3rd Prize (Section II: Duo)
3rd Prize (Section II: Duo)
2nd Prize (Section I: Vocal:
Age-U Lied Course)
Espoir Prize (Section I: Vocal:
Age-U Opera Course)
3rd Prize (Section I: Vocal: Age-H)
Espoir Prize (Section II: Ensemble)
Espoir Prize (Section II: Ensemble)
Espoir Prize (Section II: Ensemble)
Espoir Prize (Section II: Ensemble)
Espoir Prize (Section II: Ensemble)

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

5 นางสาวชนกานต์ อมรางกูร
ม.6
ขับร้องสากล
ญี่ปุ่น
6 นายเติมพงศ์ ใจเอี่ยม
ป.โท
ทรัมเป็ต
ญี่ปุ่น
7 นายนิตภิ ูมิ บํารุงบ้านทุ่ม
ปี 4
ทรัมเป็ต
ญี่ปุ่น
8 นายนัชนนท์ คงนุ่น
ปี 4
ทรัมเป็ต
ญี่ปุ่น
9 นายสุชล นินทวงค์
ปี 4
ทรัมเป็ต
ญี่ปุ่น
10 นายณรงค์กฤต ฉันทดิลกพร
ป.โท
ทรัมเป็ต
ญี่ปุ่น
Pattaya Classical Guitar Festival & Competition 2018
11 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก
ม.6
กีตาร์
3rd Prize (Junior Competition)
ไทย
Young Thai Artist Award 2018
12 นางสาวชุดาลักษณ์ พินนั ท์
ป.โท การประพันธ์ดนตรี รางวัลยอดเยี่ยม (สาขาการประพันธ์ดนตรี) ไทย
13 นายวริศ สุคนธปฏิภาค
ปี 2 การประพันธ์ดนตรี รางวัลดีเด่น (สาขาการประพันธ์ดนตรี)
ไทย
14 นายชินภัทร เจริญรัตน์
ปี 4 การประพันธ์ดนตรี รางวัลดีเด่น (สาขาการประพันธ์ดนตรี)
ไทย
15 นายชวิน เต็มสิทธิโชค
ปี 4 การประพันธ์ดนตรี รางวัลดีเด่น (สาขาการประพันธ์ดนตรี)
ไทย
Thailand International Guitar Festival 2018
16 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก
ม.6
กีตาร์
2nd Prize (Category B)
ไทย
17 นายรวิสตุ ปฏิพัทธ์วศิน
ปี 1
กีตาร์
2nd Prize (Category Open)
ไทย
Ponce Guitar Competition 2018 (Tübingen)
18 นายชินวัฒน์ เต็มคําขวัญ
ศิษย์เก่า
กีตาร์
2nd Prize
เยอรมนี
Hannabach International Guitar Competition 2018 (Augsburg)
19 นายชินวัฒน์ เต็มคําขวัญ
ศิษย์เก่า
กีตาร์
2nd Prize
เยอรมนี
การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
20 นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกลู
ม.5
แซกโซโฟน
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1
ไทย
(อัลโต แซกโซโฟน)
21 นายธนธัช ศรีอรัญญากุล
ม.6
ไวโอลิน
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2
ไทย
22 นายชารีฟ อินสกุล
ม.5
เปียโน
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 3
ไทย
23 นางสาวชนกานต์ อมรางกูร
ม.6
ขับร้องสากล รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

เครื่องมือเอก

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

24 นางสาวญาณิศา วรรณวัตร์
ม.6
ระนาดเอก
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
25 นายธนพงษ์ วงศ์มีศกั ดิ์
ม.6
ระนาดเอก
รางวัลเหรียญเงิน (ฆ้องมอญวงใหญ่)
ไทย
การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21 (ระดับอุดมศึกษา)
26 นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ปี 4
ขับร้องสากล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ไทย
27 นายนิชฌาน พิทยาธร
ปี 2
แซกโซโฟน
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1
ไทย
(โซปราโน แซกโซโฟน)
28 นายอิษฎ์นันทน์ โชติรสนิรมิต ปี 2
เปียโน
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2
ไทย
29 นางสาวธนวรรณ พึ่งตําบล
ปี 1
ฆ้องวงใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 3
ไทย
30 นายรวิสตุ ปฏิพัทธ์วศิน
ปี 1
กีตาร์
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
31 นางสาวอรจิรา อุดมจรรยา
ปี 1
จะเข้
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
32 นายณัฐภัทร เรืองบุญ
ปี 2
ระนาดเอก
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
33 นางสาวจิราภา วังคะออม
ปี 4
เปียโน
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
34 นางสาวอันดา ภูมิณรงค์
ปี 3
ไวโอลิน
รางวัลเหรียญเงิน
ไทย
“Golden Classical Music Awards” International Competition (New York)
35 นายปภัทร์ เลิศชาญวิทย์
ม.4
เปียโน
1st Prize (Piano: Intermediate)
สหรัฐฯ
36 นางสาวพิมพ์ตา แก้วสุรลิขิต
ม.4
เปียโน
1st Prize (Piano: Intermediate)
สหรัฐฯ
Yamaha Guitarina 2019
37 นางสาวธมลวรรณ ชูกลิ่น
ปี 1
กีตาร์
รางวัลชนะเลิศ
ไทย
38 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก
ม.6
กีตาร์
1 ใน 10 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ไทย
CGO Guitar Competition 2019
39 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก
ม.6
กีตาร์
1st Prize (Solo 18)
ไทย
40 นางสาวธมลวรรณ ชูกลิ่น
ปี 1
กีตาร์
2nd Prize (Solo Open)
ไทย
Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2019
41 นายอลันดา ฉันทรัตนโชค
ปี 2
กีตาร์ไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศ
ไทย
Thailand Jazz Competition 2019
42 นายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์
ปี 2
แซกโซโฟน
รางวัล Outstanding Musicians
ไทย
Thailand Isan International Guitar Festival & Competition 2019
43 นางสาวพัชรพร จิระสานต์
ม.4
กีตาร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (กีตาร์
ไทย
คลาสสิก โซโล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี)
44 นายรวิสตุ ปฏิพัทธ์วศิน
ปี 1
กีตาร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (กีตาร์
ไทย
คลาสสิก โซโล รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป)
45 นายวริศ สุคนธปฏิภาค
ปี 2 การประพันธ์ดนตรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ไทย
(การประพันธ์บทเพลงสําหรับเดี่ยวกีตาร์)
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น เครื่องมือเอก
Altamira Thailand International Guitar Competition 2019
46 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก
ปี 1
กีตาร์
47 นายปัณณ์ แสนโสภา
ม.4
กีตาร์
48

นางสาวพัชรพร จิระสานต์

ม.4

The 1st Bangkok Classical Music Festival
49 นายธยานะ ทวิบุญยะกร
ปี 2
50
51
52

นายปรัชญากร ยะตา
นางสาวอรปรีญ์ยา อริยรัตนหิรัญ
นางสาววิษา นพพร

ปี 2
ม.5
ม.5

กีตาร์

เปียโน
เปียโน
ขับร้องสากล
ขับร้องสากล

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

1st Prize (Category C: Open)
1st Prize (Category B: Up to 18
years old)
2nd Prize (Category B: Up to 18
years old)

ไทย
ไทย

Gold Prize (Piano: Youth B) และ
Gold Prize (Piano: Duet)
Gold Prize (Piano: Duet)
Gold Prize (Vocal Classical: Youth A)
Platinum Prize (Vocal Classical:
Youth B)

ไทย

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ประจําปี 2562
53 นางสาวชนกนันท์ จันทร์สว่าง ปี 3
ขับร้องไทย

รางวัลชนะเลิศ (ประเภทนักศึกษา
ไทย
ระดับอุดมศึกษา)
G.H.M International Guitar Art Festival and Competition 2019 (Shenzhen)
54 นายรวิสตุ ปฏิพัทธ์วศิน
ปี 2
กีตาร์
1st Prize (Classical Guitar Open
จีน
Group) และ
Best Performance (Set Piece in
Classical Guitar Open Group)
The 2nd Hong Kong International Music Competition for Young Pianists
55 นายธยานะ ทวิบุญยะกร
ปี 2
เปียโน
1st Prize (Piano Duet and Duo:
ฮ่องกง
Piano Duo Open Class)
56 นายปรัชญากร ยะตา
ปี 2
เปียโน
1st Prize (Piano Duet and Duo:
ฮ่องกง
Piano Duo Open Class)
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจําปี 2562
57 นายฉันทัช นีล ไนท์
ม.5
ขับร้องสากล รางวัลชมเชย (ระดับมัธยมศึกษา)
ไทย
Singapore Asia Youth Piano Competition 2019
58 นายปภัทร์ เลิศชาญวิทย์
ม.5
เปียโน
Gold Prize (Senior B Category)
สิงคโปร์
Excellent International Music Open Competition 2019
59 นางสาวญาณิกา แย้มเยื้อน
ปี 2
ขับร้องสากล 1st Prize (University Voice Category) ไต้หวัน
60 นายจตุพล ปินทิพย์
ม.6
ขับร้องสากล 1st Prize (High School Category)
ไต้หวัน
61 นายจรณ์ ยะสะวุฒิ
ม.5
ขับร้องสากล 2nd Prize (High School Category) ไต้หวัน
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กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
 วันที่

1 มีนาคม 2562 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล รองคณบดีฝา่ ยการ
ศึกษา วิชาการและวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 11 เมษายน 2562 คณบดีร่วมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปจั จุบนั เข้าร่วมพิธขี อพร รดน�ำ้
ด�ำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจ�ำปี 2562
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วันที่ 20 กันยายน 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมเป็นเจ้าภาพใน
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พลเอก เปรม เป็นบุคคลส�ำคัญของแผ่นดิน ปฏิบตั ติ นอย่างเรียบง่าย ซือ่ สัตย์
สุจริต ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังสติปัญญา เพื่อถวายงานรับใช้ใต้
เบือ้ งพระยุคลบาท และรับใช้ประเทศชาติจนวาระสุดท้าย ท่านเป็นผูส้ นับสนุน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ท่านได้สนับสนุนให้เกิด
การจัดตัง้ กองทุนเปรมดนตรี เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างยั่งยืนต่อไป


 วันที่ 24 กันยายน 2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช และลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์
การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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วันที่ 23 กันยายน 2562 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบ
รอบ 25 ปี โดยภายในงานมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทั้งการปราศรัยจากแขก
รับเชิญผู้ทรงอิทธิพลในวงการดนตรี และการแสดงจากนักเรียน คณาจารย์
และศิษย์เก่าของวิทยาลัย
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ข้อมูลสารสนเทศ
นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ระดับการศึกษา

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่
เข้าใหม่
กําลังศึกษา

ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรี
ระดับปริญญาตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

67
67
207
207
24
11
13

รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา

11
7
4

177
177
789
789
175
67
53
55
56
41
15

83
83
162
162
52
16
12
24
2
1
1

309

1,197

299

จ�ำนวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ปี 2558-2562
1,298

1,318

1,263

35
2558

1,258

1,222

1,197

1,279

1,218

1,173

1,124

39
2559

40
2560

49
2561

73
2562

จํานวนนักศึกษาต่างชาติ

จํานวนนักศึกษาไทย

รวม

73

จ�ำนวนนักศึกษาจ�ำแนกตามหลักสูตร
YAMP
264

2558

251

2559

221

2560

B.M.
789
195

177

761

764

2561

2562

2558

2559

M.A.
109

2558

98

2559

2558

117

83

74

67

2560

2561

2562

2559

94

2560

43

2558

52

2559

2561

2562

63

57

53

2560

2561

2562

Ph.D.

79

2561

55

24

27

2562

2558

2559

D.M.

74

2560

770

M.M.

M.A. (Sp.)
89

756

8

9

8

2558

2559

2560

12

2561

15

2562

33

35

2560

2561

41

2562

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติจ�ำแนกตามระดับการศึกษา
0

21

1

23

12

11

2

4

2558

2559
Doctoral

6

8

12

19

25

33

13

11

2
2560
Undergraduate

Master

18
10

5
2561
Pre-College

2562

นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรส�ำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาดนตรีส�ำหรับบุคคลทั่วไป

สาขาซีคอนบางแค,
458, 19%
สาขาสยามพารากอน,
1167, 47%
สาขาซีคอนสแควร์,
851, 34%

เปรียบเทียบจ�ำนวนนักศึกษาแบบนับหน่วยกิต (Degree) กับแบบไม่นับหน่วยกิต (Non-Degree)
2,431

2,483

2,573

2,534

2,476

1,298

1,318

1,258

1,222

1,197

2558

2559

2560

2561

2562

Degree

Non-Degree
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บุคลากร
รวม 360 คน

ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทัว่ ไป
(MCGP) สายสนับสนุน 26 คน

ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทัว่ ไป
(MCGP) สายวิชาการ 13 คน

สํานักงานบริการวิชาการฯ 29 คน

สํานักงานคณบดี 128 คน

กลุ่มดุริยางคศาสตร์ 141 คน

สํานักงานการศึกษาและวิจัย 23 คน
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

รวม 360 คน

เชื้อชาติ

(25.97%) ต่างชาติ 40
อเมริกา 16
แอฟริกา
1
เอเชีย
11
ยุโรป
12
รวม
40

เอเชีย 2 (1%)

สายสนับสนุน
206 คน

ไทย 204 (99%)

สายสนับสนุน
206 คน (57.22%)

สายวิชาการ
154 คน (42.78%)

สายวิชาการ
154 คน

(74.03%) ไทย 114

เพศ
59.22%
122

40.78%

33.12%
84

51

66.88%
103

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
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รวม 360 คน
ประเภทการจ้าง

199

117
32

7
พม

พว

0
ลจตปท

พม

206 Staffs
(57.22%)

การศึกษา

154 Faculties
(42.78%)

94

91

5
ลจตปท

พว

82
21

5

44.17% 45.64% 10.19% 0
< UG
UG
MA
PhD

3.25% 17.53% 3.25% 25.97%
< UG
UG
MA
PhD

ตําแหน่งทางวิชาการ
ศ. รศ. ผศ.
5
1 2

40

27

อาจารย์
146

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

สนง.
คณบดี

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

111

Performing

จํานวนพนักงาน

84

Management
29
19

Leader

NonPerforming

สนง.
การศึกษา
และวิจัย

24
MCGP

16
8

บริหาร 72 (20%)

14

สนง.
บริการ
วิชาการฯ
25

MCGP
19

11

ประเภทงาน
ปฏิบัติการ 288 (80%)
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
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งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณ
จ�ำนวน 493,377,700 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 126,916,800
บาท เงินรายได้วทิ ยาลัย 366,460,900 บาท โดยจ�ำแนกตามแหล่งเงินและ
หมวดรายจ่าย ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�ำแนกตามแหล่งเงิน
หน่วย: ล้านบาท
802.52
696.91
603.52
462.52

347.70

237.98

512.92

493.38

157.29

126.92

340.00

349.21

365.55

355.63

366.46

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เงินรายได้วิทยาลัย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

รวม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2562
250.00

หน่วย: ล้านบาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน

212.76

เงินรายได้วิทยาลัย

200.00
150.00

128.04

100.00
50.00
0.00
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51.19

49.90
22.35
งบบุคลากร

3.48
งบดําเนินงาน

0.00
งบลงทุน

19.52
เงินอุดหนุน

0.00 6.15
รายจ่ายอื่น

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2558-2562
หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ / แหล่งเงิน
2558
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้วิทยาลัย
2559
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้วิทยาลัย
2560
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้วิทยาลัย
2561
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้วิทยาลัย
2562
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้วิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น
122.04
161.97
358.95
145.62
13.94
802.52
20.38
4.33
307.52
130.28
462.52
101.65
157.64
51.43
15.33
13.94
340.00
147.56
174.18
213.23
146.94
15.00
696.91
22.35
4.45
190.61
130.28
347.70
125.20
169.73
22.62
16.66
15.00
349.21
142.34
187.84
117.02
151.40
4.93
603.52
24.32
4.64
78.73
130.28
237.98
118.02
183.20
38.29
21.12
4.93
365.55
143.25
199.28
44.54
120.84
5.00
512.92
22.68
4.55
24.54
105.52
157.29
120.57
194.73
20.00
15.33
5.00
355.63
150.39
216.24
49.90
70.71
6.15
493.38
22.35
3.48
49.90
51.19
126.92
128.04
212.76
0.00
19.52
6.15
366.46
705.58
939.52
783.64
635.51
45.01 3,109.25

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและผลการใช้จ่ายจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2558-2562
หน่วย: ล้านบาท
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

802.52
696.91
225.35

510.08

ปี2558

102.49

603.52
11.23

593.61

585.12

ปี2559

ปี2560

ใช้จ่ายจริง

ภาระผูกพัน/กันเงิน

512.92
21.71

493.38

491.01

439.93

ปี2561

ปี2562

12.70

วงเงินงบประมาณ
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คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
1. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2. นางธิดารัตน์ มงคลประภา
3. นางสาวคนึงนิจ ทองใบอ่อน
4. นายศรายุทธ์ ทัดศรี
5. นางสาวนาฏประวีณ ศุภศรี
6. นางสาวปิยะฉัตร แก้วท่าไม้
พิสูจน์อักษร
นางสาวธัญญวรรณ รัตนภพ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ นายนรเศรษฐ์ รังหอม

