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สารจากคณบดี

วทิยาลยัดนตรช้ัีนน�าของเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ คอื เป้าหมายของ
วทิยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เป็น
สถาบันดนตรีชั้นน�าตามมาตรฐาน
ในระดบัสากล วทิยาลัยจงึได้พฒันา
ระบบการศึกษา สิ่งเอื้ออ�านวยทาง
วชิาการต่าง ๆ  งานสร้างสรรค์ งาน
วิจัย งานบริการวิชาการอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ การศึกษาดนตรีเป็น
ศาสตร์หนึ่งในวิชาที่มีความยาก
ล�าบากในการประกันคุณภาพและ
มาตรฐาน ด้วยเหตุผลหลักคือผู้
ประเมนิผลยงัขาดความเข้าใจในวธีิ
การเรยีนการสอน และธรรมชาตขิอง
ศาสตร์วชิาดนตรซีึง่เป็นหนึง่ในวชิา
ศิลปะ เพราะในหลายแง่มุม วิชา
ศิลปศาสตร์มีวิถีการเรียนการสอน 
และการท�างานที่แตกต่างกัน รวม

ทัง้เป้าหมายของวทิยาลยัทีต้่องการ
เป็นสถาบนัดนตรชีัน้น�า จงึได้ขอรบั
การประเมินจาก Music Quality 
Enhancement (MusiQuE) องค์กร
ต่างประเทศที่เป็นองค์กรเฉพาะท่ี
รบัรองทางด้านการศกึษาดนตร ีการ
ด�าเนนิการเป็นมาอย่างต่อเนือ่ง ใน
ปี 2560 วทิยาลัยได้รบัการรบัรอง
ในระดับสถาบัน และในปี 2562 
ได้รับการรับรองหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบณัฑติ และมแีผนทีจ่ะเสนอ
ขอรับการรบัรองให้ครบทกุหลักสตูร
ในปี 2564 ซึ่งจะท�าให้วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง
ระดับสถาบันและหลักสูตรครบทุก
ระดับ (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) 
เป็นสถาบันแรกในภูมิภาคอาเซียน 
การรบัรองมาตรฐาน MusiQuE นัน้ 

ไม่เพยีงแต่พัฒนามาตรฐานทางด้าน
การศึกษาเท่านั้น หากแต่เป็นการ
พฒันาวิทยาลยัในทุกพนัธกจิ ทัง้การ
ศกึษา งานสร้างสรรค์ งานวจิยั งาน
บรกิารวชิาการ และการบรหิารจัดการ
องค์กร ทุกพันธกิจจะน�าส่งผลงาน 
เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน อาทิ การ
ปรบัปรงุงานบรกิารวชิาการ กจิกรรม
การแสดงของวงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิ 
แห่งประเทศไทย ที่ท�าให้เกิดการ
ขยายฐานของผู้ฟัง เกดิผูฟั้งกลุม่ใหม่ 
สังคมดนตรีทีข่ยายตัวเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสร้างคุณ
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ
ชาติสืบไป

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
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ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเป็นผู้น�าทางการศึกษา

ดนตรีในเอเชียอาคเนย์และระดับโลก

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาดนตรี งานสร้างสรรค์และการวิจัย

ดนตร ีการบริการวิชาการดนตรแีละศลิปวฒันธรรม บนพืน้ฐานของคณุธรรม 
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปรัชญา
ดนตรีเป็นวิชาของนักปราชญ์ ดนตรีเป็นอาภรณ์ของผู้เจริญ

ปณิธาน
สร้างคนดนตรีให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

ค่านิยมองค์กร
MAHIDOL
M - Mastery เป็นนายแห่งตน
A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination แน่วแน่ท�า
O - Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L - Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น�า
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ประวัติ

พ.ศ. 2537
 ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั

มหิดล ครั้งที่ 247 มีมติเห็นชอบ
ให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์” ในสังกัดส�านักงาน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ประกาศ 
ณ วนัที ่21 กนัยายน 2537 จงึถอื
วนัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนาวทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์

พ.ศ. 2538
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ เปิดสอนหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต แขนงวิชาดนตรี
ศึกษา และแขนงวิชาดนตรีวิทยา
 รเิริม่โครงการวจิยัพรสวรรค์

ศกึษาในโครงการศกึษาดนตรสี�าหรบั
บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาวิจัยว่า 
“พรสวรรค์สร้างได้” เป็นต้นแบบ
โรงเรียนดนตรีในศูนย์การค้าของ
ประเทศไทย
  เริ่มใช ้ชื่อ “วิทยาลัย

ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล” 
โดยเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
และด�าเนนิงานภายใต้การก�ากับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2540
 เริ่มการจัดประกวดเยาวชน

ดนตรีแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นคร้ัง
แรก ซึง่ในปัจจบุนัได้เปลีย่นช่ือเป็น 
“การประกวด SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย”

พ.ศ. 2541
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ

ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ 4 แขนง
วชิาดนตรี (ดนตรคีลาสสกิ ดนตรแีจ๊ส 
ดนตรไีทยและดนตรตีะวนัออก และ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดนตรี)

พ.ศ. 2544
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ

เตรยีมอดุมดนตร ีรบันักเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเรียนวิชา
ดนตรี

พ.ศ. 2548
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับ

ปริญญาเอก (ดนตรี) เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย และเป็นสถาบนัแห่ง
แรกในภูมิภาคอาเซียน
 การเปิดตัว “วงดุริยางค์ฟีล

ฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย (Thailand 
Philharmonic Orchestra: TPO)”
 เริม่ด�าเนนิโครงการ Thailand 

International Composition Festival 
(TICF)

พ.ศ. 2549
 ขยายโครงการวจิยัพรสวรรค์

ศึกษา ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่าง
สงู ภายใต้โครงการสอนดนตรีส�าหรบั
บุคคลทั่วไป ไปที่ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน 

พ.ศ. 2552
 เริม่จดังานเทศกาลดนตรแีจ๊ส 

นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
(Thailand International Jazz 
Conference: TIJC) เป็นการเริ่ม
จัดงานมหกรรมดนตรีแจ๊สขึ้นครั้ง
แรกในสถาบันการศึกษาดนตรี
 เปิดร้านมวิสคิสแควร์ (Music 

Square) ร้านอาหารทีต้่องการสร้าง
รสนิยมส�าหรับนักดนตรี
 เปิดให้บรกิารรถขนส่งศาลายา 

ลิงค์ (Salaya Link) โดยเร่ิมว่ิง
รับ-ส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟฟ้า
วงเวยีนใหญ่ถงึศาลายา (ปัจจบัุนวิง่
รบัส่งจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าถงึ
ศาลายา)

พ.ศ. 2553
 พิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์

ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
ทีจ่ะเป็นโฉมหน้าใหม่ของการศกึษา
ดนตรีของภูมิภาค
 เปิดห้องสมุดดนตรี “จิ๋ว 

บางซื่อ” มาจากนามปากกาของ
นกัวจิารณ์ดนตร ีแพทย์หญิงโชตศิรี  
ท่าราบ

พ.ศ. 2557
 เริ่มด�าเนินการสนับสนุน

โครงการจดัตัง้สมาคมคณบดดีนตรี
อาเซียน (Southeast Asian 
Directors of Music: SEADOM) 
เป็นเครือข่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
และดนตรแีห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้

อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ (หลักสตูรภาคพเิศษ) ตาม
มติการประชุมครั้งที่ 488

พ.ศ. 2560
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก Music Quality 
Enhancement (MusiQuE) 

พ.ศ. 2561
 เริม่ด�าเนนิการ Mahidol Music 

Journal ฉบบัแรก เป็นวารสารทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่บทความวิจัย 
บทความวิชาการ รวมถึงผลงาน 
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในสาขา
ดุริยางคศาสตร์
 เริ่มด�าเนินโครงการ The 

Thailand International Wind 
Symphony Competition (TIWSC)

พ.ศ. 2562
 หลักสูตรดุริยางคศาสตร

บัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก Music Quality Enhancement 
(MusiQuE)
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู
กรรมการ

นายกีรติ โกสีย์เจริญ
กรรมการ

นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย กาย
กรรมการ

ดร.เจษฎ์สุภา โพธิพิมพานนท์
กรรมการ

ดร.กรุณา อักษราวุธ
กรรมการ

นายสุรพงศ์ แสงอรุณ
กรรมการ

ผู้บริหาร

คณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(วาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
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อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประธานกรรมการ

อาจารย์ดริน พันธุมโกมล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย
กรรมการ

อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

Assistant Professor Dr. Joseph L. Bowman
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ

อาจารย์นพดล ถิรธราดล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ
กรรมการ

Mr. Richard Ralphs
รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรี 
และอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี
กรรมการ

อาจารย์ปรารถนา ทศานนท์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ

อาจารย์สุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์



09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาดนตรศีกึษา) และผูแ้ทนจากคณาจารย์ประจ�า
กรรมการ

Dr. Kyle R. Fyr 
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี และประธานหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
กรรมการ

Dr. Paul Cesarczyk
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
ประธานหลักสูตรสอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช
ประธานสภาอาจารย์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�า
กรรมการ

อาจารย์พลธรายุทธ ทิพยุทธ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�า
กรรมการ

อาจารย์สุวิช กลิ่นสมิทธิ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�า
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อ�าไพ บูรณประพฤกษ์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ�า
กรรมการ
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อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ดริน พันธุมโกมล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย

อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr. Joseph L. Bowman
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์นพดล ถิรธราดล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ

Mr. Richard Ralphs
รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรี 
และอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี

อาจารย์ปรารถนา ทศานนท์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง

อาจารย์สุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์

คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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โครงสร้างองค์กร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ     + หน่วยงานที่ตั้งภายใน 
 

+ สาขาวิชาดนตรีวิทยา 

+ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

+ สาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี 

+ สาขาวิชาธุรกิจดนตร ี

+ สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตร ี

+ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

+ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 

+ สาขาวิชาเปียโน 

+ สาขาวิชากตีาร์คลาสสิก 

+ สาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีแชมเบอร์ 

+ สาขาวิชาการขับร้องและละครเพลง 

+ สาขาวิชาเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ 

+ สาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้ 

+ สาขาวิชาการอํานวยเพลง 

+ สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 

+ สาขาวิชาดนตรีบําบัด 

+ สาขาวิชาการศึกษาท่ัวไป 

งานทะเบียนและประมวลผล 

งานกิจการนักศึกษา 

งานรับสมัคร 
และพัฒนาหลักสูตร 

งานสอบเทียบดนตร ี
แห่งประเทศไทย 
และโรงเรียนในความร่วมมอื 

งานบริหารการวิจัย 

งานห้องสมุดดนตร ี

งานบริหารธุรการ 

งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

งานพัสดุ 

งานการเงินและบัญชี 

งานบริหารตน้ทุน 
และพัฒนาสินทรัพย์ 

งานอาคารสถานท่ี 
และซอ่มบํารงุ 

งานบริหารหอ้ง 
และอปุกรณ์เคร่ืองดนตร ี

วงดุริยางค์ฟลีฮารโ์มนิก 
แห่งประเทศไทย 

งานบริหารกจิกรรมดนตรี 

งานหอแสดงดนตรี 

สํานักพิมพ์ 
วิทยาลัยดรุิยางคศิลป ์

งานพิพิธภัณฑ์ดนตรี
อุษาคเนย ์

+ โครงการศกึษาดนตร ี
  สําหรับบุคคลท่ัวไป  
  สาขาซคีอนสแควร ์

+ โครงการศกึษาดนตร ี
  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
  สาขาสยามพารากอน 

กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สํานักงานการศึกษาและวิจัย สํานักงานคณบดี สํานักงานบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

ศูนย์ศกึษาดนตร ี
สําหรับบุคคลท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์ 

ผังโครงสร้างองค์กร 
วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์, มหาวิทยาลัยมหดิล 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2553 

+ โครงการศึกษาดนตร ี
  สําหรับบุคคลท่ัวไป 
  สาขาซคีอนบางแค 
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ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ที่มุ่งเป็นผู้น�าทางการ
ศกึษาดนตรีในเอเชียอาคเนย์และระดบั
โลก วทิยาลยัได้จัดโครงการอบรมเชิง

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปฏิบัติการ “แผนยทุธศาสตร์วทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์” เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ร่วมกนั

ทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Achieve financial stability

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.

F1: Managed 
enrollment growth

F2: Increase financial 
resources

S1: 
Foster 
global 
talents

S3: Drive 
high 
impact 
research 
and 

creative 
work 

S4: 
Enhance 
Salaya to 
be a 
world‐
class 

distinctive 
music city

S5: 
Increase 
opportunit
ies for 
lifelong 
learning

S6: 
Branding 
for the 
College 
of Music

I1: Promote 
internationali
zation of 
education

I2: Improve 
effective and 
efficiency 
research 

management

I3: Develop 
the arts 

recognizable 
as equivalent 
to scientific 
research

L1: Develop needed 
workforce skills and 

competencies

L2: Infuse technology  L3: Enhance learning 
organization 

S2: 
Develop 
high 
quality 
music 

programs 

F3: Improve 
Operating Efficency 

I4: Improve 
effective and 
efficiency 

event & venue 
management

I5: Enhance 
Green Campus 
and efficient 
facility mgt

Strategic Issue 1:
Academic and 
entrepreneurial 
education

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

Strategic Issue 2:
Global research and 
innovation

Strategic Issue 3:
Leader in 
professional/ 
academic services

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

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

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

Learning & Growth 
Perspective
As an organization, what 
type of culture, skills, 
training, and technology 
are we going to develop to 
support our  processes?
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ด้านการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นผู้น�าการศึกษาดนตรีตามมาตรฐานสากล

ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564 2560 

ได้รับการรับรอง 
ในหลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

เสนอตรวจประเมิน 
ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 
- ศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ  

- ดุริยางคศาสตรมหา 
บัณฑติ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ได้รับการรับรอง 
ในระดับสถาบนั 

กําหนดเป้าหมาย
เสนอตรวจประเมิน 
ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 
- ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
- ดุริยางคศาสตรดุษฎี
บัณฑติ (หลักสูตร
นานาชาติ)  

ผลการด�าเนินงาน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ได้รับรองตามมาตรฐาน MusiQuE
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ในปี 2560 วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าสู ่
กระบวนการประเมินคุณภาพใน
ระดับสถาบัน จาก MusiQuE 
(Music Quality Enhancement) 
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่ด้าน
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
ดนตรีในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาค
อ่ืน ๆ  วิทยาลัยได้รบัผลการประเมนิ
ว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศ
เป็นอย่างยิง่ (Truly Exceptional 
Institution)” ซึง่จากผลการประเมนิ
ดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่เข้าสูก่ารประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร

ในปี 2562 วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของ
เอเชียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรโดย “MusiQuE” สถาบัน
ด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตร

ดนตรีของยุโรป ซึ่งวิทยาลัยได้
รับการประเมินหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ. (Bachelor 
of Music: B.M.) ผลประเมินที่ดี
เยีย่มในทกุ ๆ  มาตรฐานการประเมิน 
รายงานการประเมนิระบวุ่า หลกัสตูร
ปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ 
MusiQuE “โดยสมบูรณ์” (Fully 
Compliant) นอกจากนั้นยังระบุ
ว่า วิทยาลัย “มีศักยภาพอย่างสูง
ทีจ่ะพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้าน
คุณภาพหลักสูตรและสถานะของ
วิทยาลยัสู่ระดบันานาชาต ิคณุภาพ
ของผูส้มคัร บทบาทต่ออตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ และบทบาทของวทิยาลยั
ในฐานะของตวัแทนทางวฒันธรรมของ
ประเทศไทย” การรับรองหลักสูตร
จะมีผลจนถึงปี 2568 วิทยาลัยยัง
คงมุ่งพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนเสนอขอรับการ

รบัรองหลกัสตูรให้ครบทกุหลกัสตูร
ในปี 2564

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ได้จดังานแถลงข่าว เรือ่ง การ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
MusiQuE แห่งแรกของเอเชีย โดย
ม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ 
ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงถึง
ความส�าคัญและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการประกัน
คณุภาพการศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์ 
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วทิยาลัยดริุยางคศลิป์ แถลงถงึการ
ด�าเนินงานและการพัฒนาวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์เพือ่มุง่สู่การเป็นสถาบัน
มาตรฐานระดับนานาชาติ
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
 วันที ่23 พฤษภาคม - 27 มถินุายน 2562 กจิกรรมแลกเปลีย่นของ

สาขาวิชาดนตรีบ�าบัด กับ Dr. Dena Register, Associate Professor of 
Music Therapy, Director of the Music Therapy program, College 
of Creative Arts, West Virginia University

 วนัที ่2 กรกฎาคม 2562 Mahidol Wind Orchestra และ Mahidol 
Wind Ensemble ได้แลกเปลีย่นและแสดงคอนเสร์ิตร่วมกบัวง Da An Junior 
High School จากประเทศไต้หวัน
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 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วง Hong Kong Children’s Symphony 
Orchestra จากเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ได้แลกเปลีย่น 
และแสดงคอนเสิร์ต ณ อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรี

 วนัที ่28 สงิหาคม 2562 งาน 2019 Taiwan - Thailand Talent Night 
ได้แลกเปลีย่นและแสดงคอนเสิร์ต ณ หอแสดงดนตร ีMACM ในงานดงักล่าว  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณ ูสัจจรกัษ์ ธรีะฐติิ  
รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ให้การต้อนรบั 
Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรฐับาลส�านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป 
ร่วมชมการแสดง Thai Chorus และ Chinese Chorus โดยนักศึกษาของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ Taiwan - An Island of Vitality โดยผู้แทน
นักศึกษา Taiwan International Youth Ambassador ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และส�านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้งสอง
ประเทศ
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กิจกรรมทางด้านการศึกษาที่ส�าคัญ
 วนัที ่2-3 พฤศจกิายน 2561 ร่วมจดังาน “มหดิลวชิาการ เปิดบ้านมหดิล 

ประจ�าปี 2561 (Mahidol Admission & Mahidol Open House) จัดขึน้ส�าหรบั
นกัเรยีน นกัศึกษา ครอูาจารย์ ผูป้กครอง และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ได้รบัทราบ
ข้อมูลเกีย่วกบัการแนะแนวการศกึษาต่อทางด้านดนตร ีการแนะน�าหลกัสตูรต่าง ๆ   
ของวิทยาลัย

 วนัที ่29-30 พฤศจกิายน และ 1 ธนัวาคม 2561 คอนเสร์ิตประจ�าปี 
ของนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี ปีที่ 13 ภายใต้ธีม “3 Night of Terror 
รัตติกาลแห่งความสยองขวัญ”
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 วันที่ 7-11 มีนาคม 2562 สาขาวิชาขับร้องปฏิบัติ (ละครเพลง) 
น�าเสนอผลงานการแสดงของนักศึกษาในสาขา “Fame, the musical” เป็น
ละครเพลงที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชื่อดังในปี ค.ศ. 1980 ภาพยนตร์
เรือ่งนีป้ระสบความส�าเรจ็อย่างมากจนมผีูน้�าไปดดัแปลงเป็นรายการละครซรีส์ี 
ทางโทรทัศน์ และกลายมาเป็นละครเพลงในที่สุด การแสดงครั้งนี้ประกอบ
ด้วยนักแสดงกว่า 40 ชีวิตที่มาร่วมแสดงในสไตล์หลากหลาย ตั้งแต่ป็อปจน
ถงึแรป็ การแสดงเป็นภาษาองักฤษ บรรเลงด้วยวงดนตรสีดทุกรอบการแสดง 
ก�ากบัดนตรโีดย ยศสรลั ทรงเกยีรตคิณุ และม ีDarren Royston เป็นผูก้�ากบั
การแสดงรับเชิญจากอังกฤษ

 วันที่ 30 มีนาคม 2562 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความ
ยนิดีแก่นักเรยีนหลักสูตรเตรยีมอุดมดนตรี รุ่นที ่18 ประจ�าปีการศกึษา 2561 
โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นผู้
มอบประกาศนียบัตรและรางวัลต่าง ๆ พร้อมให้โอวาท และอาจารย์ริชาร์ด  
ราล์ฟ อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่
นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา
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 วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 จดัพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ หลกัสตูรดุ
รยิางคศาสตรบณัฑติ ประจ�าปีการศกึษา 2562 ณ หอแสดงดนตร ีวทิยาลยั
ดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหิดล ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ ประธานหลกัสตูร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะน�าการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์เข้าร่วม “พิธีผูกโบไทและเนกไท” 
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 วนัที ่20 กรกฎาคม 2562 กจิกรรม Young Artists Music Program 
(YAMP) Open House เปิดบ้านแนะน�าหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางดนตรี
ในระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานการศึกษาด้านดนตรี วิชาการ 
และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิต พร้อมกับกิจกรรมแนะน�าหลักสูตรและเยี่ยม
ชมสถานที ่ร่วมพบปะพดูคยุและตอบทกุปัญหาข้อสงสยั โดยอาจารย์ประจ�า
หลกัสตูรและคณาจารย์ ซึง่งานนีไ้ด้รบัความสนใจจากนกัเรยีนเป็นจ�านวนมาก

 วนัที ่17 สงิหาคม 2562 กจิกรรม Master Class ส�าหรบัเครือ่งเป่า 
และเครื่องกระทบ โดยคณาจารย์จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
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 วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาธุรกิจดนตรี จัดกิจกรรม
ละครเพลง “ในความทรงจ�า” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ละครเพลงเรื่องนี้ได้น�าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตในแง่มุม
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�าคัญ
 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
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยม ีJack Stevenson (Diplôme Superior) จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Liang Mei Lin (License Jaques-Dalcroze) 
จากประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากร
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ศูนย์ศึกษาดนตรีส�าหรับบุคคลทั่วไป
ศูนย์ศึกษาดนตรีส�าหรับบุคคลทั่วไป จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร

ทีจ่ดัท�าและพฒันาขึน้โดยคณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ ิแบ่งโครงสร้างหลกัสตูรเป็น 
4 ขั้น 12 ระดับ ได้แก่ ขั้นดนตรีพื้นฐานส�าหรับเด็กเล็ก ขั้นเตรียมเครื่องมือ 
ปฏิบัติเครื่องมือ (12 ระดับ) และหลักสูตรเรียนรวมวง โดยแบ่งออกเป็น 8 
ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเปียโน ภาควิชาเครื่องสายตะวันตก ภาค
วิชาเครื่องเป่าและเครื่องกระทบ ภาควิชากีตาร์ ภาควิชาทฤษฎีดนตรี ภาค
วชิาดนตรสี�าหรบัเดก็เลก็ ภาควชิาดนตรไีทย และภาควชิาขบัร้อง แต่ละภาค
วิชามีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีตามหลักสูตรท่ีวิทยาลัย
ก�าหนด ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 สาขา คือ ซีคอนสแควร์ สยามพารากอน 
และซีคอนบางแค
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ด้านงานสร้างสรรค์และงานวิจัย

เป้าหมายการพัฒนางานสร้างสรรค์และงานวิจัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564 2561 

พัฒนาระบบงาน 
ให้มีความเข้มแข็ง 
ปรับปรงุแนวทาง 
การสนับสนนุทุนวิจัย 

สนับสนุน 
ในการแสวงหา 
แหล่งทุนภายนอก 
ทั้งในและนอกประเทศ 

เสนอขอรบั 
การประเมินคณุภาพ
วารสารวิชาการ 
เพ่ือบรรจุใน 
ฐานข้อมูล TCI 

Mahidol Music Journal
ฉบับปฐมฤกษ ์

ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Works) ได้แก่ 
การแสดงดนตร ีการประพันธ์เพลง การเรยีบเรยีงเสียง
ประสาน การบันทึกเสียง

ผลงานวิจัย (Research) ได้แก่ ผลงานวิจัยทาง
ด้านดนตรีศึกษา (Music Education) ดนตรีวิทยา 
(Musicology) ดนตรบี�าบดั (Music Therapy) ธรุกจิ
ดนตรี (Music Business) เทคโนโลยีดนตรี (Music 
Technology) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
สหสาขา (Multidisciplinary)

ผลการด�าเนินงาน
การพัฒนาวารสารวิชาการ Mahidol Music Journal

จากการด�าเนนิงานในปี 2561 ทีไ่ด้เริม่ผลติวารสาร 
Mahidol Music Journal ฉบับปฐมฤกษ์ (มีนาคม-

สงิหาคม 2561) เป็นก้าวส�าคญัอกีก้าวหนึง่ของวิทยาลัย
ดุรยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในการสนบัสนนุการ
ศกึษาดนตรขีองประเทศไทย วารสาร Mahidol Music 
Journal เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความ
วิชาการ รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในสาขา
ดริุยางคศาสตร์ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดการพฒันา
องค์ความรูท้างดนตรหีรอืสหวทิยาการทีเ่กีย่วกบัดนตรี 
รวมทัง้การสร้างเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นความรูท้าง
วชิาการ ความก้าวหน้าในงานวจิยัทางสาขาทีเ่กีย่วข้อง
กับดนตรี ในปี 2562 วิทยาลัยได้ผลิตวารสารฉบับ
ที่ 2 และฉบับที่ 3 รวมทั้งมีแผนการพัฒนาวารสาร 
Mahidol Music Journal เพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) ในปี 2564
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โครงการวิจัยท่ีวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณประจ�า
ปี 2562

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
ปีงบประมาณ 2562
(1) ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน. (2561). ภูมิปัญญาใน 
 การท�าระฆัง กระดิ่ง กระพรวนของชาวไท- 
 ยวน บ้านเขาลอยมูลโค ต�าบลดอนตะโก  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. Veridian  
 E-Journal, Silpakorn University, 11(3),  
 3353-3373.
(2) กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ. (2561). “น้อยใจยา/เสเล 
 เมา” การตีความการผสมผสานวัฒนธรรม 
 ดนตรีตะวันออกและตะวันตกในบรรยากาศ 
 ของแจ๊ส โดยวงดนตร ีเดอะ พาเมโล ทาวน์.  
 Veridian E-Journal, Silpakorn University,  
 11(3), 1492-1507.
(3) ตรทีพิ บญุแย้ม. (2562). รปูแบบทางการตลาด 
 และแนวโน้มธุรกิจการจัดแสดงดนตรีสด 
 ประเภทดนตรสีมยันยิมในประเทศไทย. วารสาร 
 วิชาการบรหิารธรุกจิ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา 
 เอกชนแห่งประเทศไทย, 8(1), 174-193.

 

ประเภท จํานวน 

คู่มือ 1 

งานวิจัย 6 

งานสร้างสรรค์ 2 

ตํารา 4 

หนังสือ 3 

รวม 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ปีงบประมาณ 2562
(1) Junsawang, C., Jittivadhna, K., Luealamai,  
 S. & Pookboonmee, R. (2019). Multimedia- 
 aided instruction in teaching basic life  
 support to undergraduate nursing  
 students. Advances in Physiology  
 Education, 43(3), 300-305.

ผลงานด้านการปฏิบัติดนตรี
ผลงานการแสดงดนตร ีปฏิบัตดินตรใีนระดบัอาชพี 

อาท ิการเข้าร่วมในการแข่งขนั การประพันธ์เพลงใหม่ 
การอ�านวยเพลง ผลงานในรูปแบบดังกล่าวเป็นส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ของคณาจารย์และการยอมรับในวิชาชีพ 
ในปี 2562 มีคณาจารย์ที่มีผลงานปฏิบัติดนตรี ดังนี้
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 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ น�าเสนอ
ผลงานการประพนัธ์เพลงชิน้ใหม่ “Apocalyptic Wave” เป็นปฐมบทครัง้แรก
ของโลก ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นครั้งแรก (World Premier) น�า
เสนอผลงานโดยวง Nomad จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 วันที่ 31 มกราคม 2562 Dr. Paul Cesarczyk หัวหน้าสาขาวิชา
กตีาร์คลาสสกิ ร่วมแสดงกบั Singapore Symphony Orchestra ณ โรงละคร 
เอสพลานาด ประเทศสิงคโปร์
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 วนัที ่14 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ น�าเสนอผลงาน 
การประพันธ์เพลงใหม่ “New Horizon” ผลงานประพนัธ์ส�าหรบัวงออร์เคสตรา  
น�าแสดงปฐมฤกษ์ (World Premier) ในงาน Closing Concert of 2019 
Shenzhen Belt & Road International Music Festival โดยวง Shenzhen 
Symphony Orchestra อ�านวยเพลงโดย 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 ปรางค์เจรญิ ร่วมกบัคณาจารย์และนกัศกึษาในสาขาวชิาการประพนัธ์
ดนตร ีซึง่เป็นกจิกรรมร่วมกันของนักประพนัธ์เพลงทีเ่ป็นสมาชกิของ Pacific 
Alliance of Music Schools (PAMS)
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 วนัที ่23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 อาจารย์กฤษติ ์บรูณวทิยวฒุิ  
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�าเสนอบทประพันธ์เพลง “New Horizon” for 
Orchestra โดยวงออร์เคสตราช่ือดงัจากประเทศเกาหล ีGyeongsangbuk-do 
Philharmonic Orchestra อ�านวยเพลงโดย Jinhyoun Baek
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 วันที ่6-9 กนัยายน 2562 Asst. Prof. Dr. Christopher G. Schaub 
น�าเสนอผลงานชิ้นใหม่ส�าหรับบาสซูน โดยวง Gamelan ในงาน Southeast 
Asian Music Educators Exchange 2019 (SEAMEX)

เป้าหมายการพัฒนางานบริการวิชาการ

ด้านการบริการวิชาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564 2561 

- พัฒนาปรับปรงุงาน
บริการวิชาการ เพ่ือ
ขยายฐานผู้ชม  

- ส่งเสริม
อุตสาหกรรมดนตร ี

- พัฒนางานบรกิาร
วิชาการ เพ่ือสร้าง
สังคมคณุภาพ 
สังคมแห่งความสุข 

- พัฒนางานบรกิาร
วิชาการ เพ่ือ
สนับสนุนการเป็น 
City of Music  

- สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา 
City of Music 

- นําเสนอเมอืงศาลายา  
จังหวัดนครปฐม 
เป็น City of Music 
เข้าร่วมเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ 
ด้านดนตร ี
ของ UNESCO  

- พัฒนางานบรกิาร
วิชาการ สร้างความ
เป็นสากล  
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พนัธกิจด้านการบรกิารวิชาการ มเีป้าหมายในการพฒันาพืน้ทีส่�าหรบัฝึก
ซ้อมและฟังดนตร ีพฒันาเทศกาลดนตรขีนาดใหญ่ระดบัชาต ิระดบันานาชาติ 
พัฒนาศูนย์กลางของกิจกรรมดนตรี ส่งเสริมอุตสาหกรรมดนตรีในทุกมิติ 
พัฒนางานบริการวิชาการ สร้างความเป็นสากล พัฒนามหิดลสิทธาคารให้
เป็นเป้าหมายการแสดงของศิลปิน งานแสดงในระดับนานาชาติ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดนตรีแบบนอกห้องเรียน ซึ่งการพัฒนา
งานบริการวิชาการในประเด็นดังกล่าว จะเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ให้มีพื้นที่พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการด�าเนินงาน
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)

เป้าหมาย
วงดริุยางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย เป็นวงออร์เคสตราทีมุ่ง่เน้นการ

ศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยในทุก ๆ มิติ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งเพื่อ
การเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกฝนของนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านดนตรี ซึ่งใน
ฤดกูาลต่อไปน้ัน มแีผนทีจ่ะให้วาทยกรและศลิปินรบัเชญิทกุท่านจดัท�า Work 
shop และ Master Class ให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษา และบคุคลภายนอกทีส่นใจ 

วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ถอืเป็นวงดนตรอีาชพีของสถาบนั
การศึกษา มีคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อรับทราบผล
การด�าเนินงานท่ีผ่านมา การบริหารจัดการในปัจจุบันของวง และได้หารือ
ถึงโอกาส ทิศทางการด�าเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตของวง 
ดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ซึง่ในปี 2562 มกีารประชุม 2 ครัง้ ดงัน้ี

 วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562 การประชมุคณะกรรมการบริหารวงดรุยิางค์ 
ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่1 ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอโนมา  
แกรนด์ กรุงเทพฯ
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 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค ์
ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่2 ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอโนมา  
แกรนด์ กรุงเทพฯ

การพัฒนาวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยที่ส�าคัญ
๏ สร้างแรงบนัดาลใจ และพฒันาวงผ่านการควบคมุวงโดยวาทยกรท่ีมีชือ่เสียง 
ระดับโลก

การที่วาทยกรชั้นน�าอย่าง Carl St. Clair ได้มาควบคุมวงดุริยางค ์
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักดนตรีเชื่อใน
ศักยภาพของตนเอง นักดนตรีหลาย ๆ คน มีประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด และ
ไม่เชื่อว่าตนเองจะมีศักยภาพและความสามารถในการเล่นรวมกันเป็นวงได้ดี
เช่นนี้ มักกล่าวกันว่า วาทยกร (Conductor) ที่ดี ที่เก่ง สามารถเปลี่ยนวง
ธรรมดาให้กลายเป็นวงระดับโลกได้ นักดนตรีในวงทุกคนก็ได้ยินเรื่องเหล่านี้
จากประสบการณ์ของคนอื่น ๆ ที่ได้รับประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว แต่เมื่อได้
ซ้อมและบรรเลงกบั Carl St. Clair ท�าให้นักดนตรีเข้าใจว่า ประสบการณ์นีมี้
ความรูส้กึเช่นไร และสร้างแรงบนัดาลใจให้ตวัเองมแีรงขบัเคลือ่นไปข้างหน้าได้
อย่างไร มนัีกดนตรกีล่าวว่า การได้ซ้อมกบัวาทยกรทีเ่ก่งระดบัโลก เป็นดัง่ของ
ขวญัทีห่าได้ยากย่ิง ประสบการณ์นีจ้ะไม่สามารถเกดิขึน้ได้ หากไม่ได้วสิยัทศัน์ 
และการสนับสนุนของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ด้วย
ความเข้าใจว่า การให้ประสบการณ์ที่ดีแก่สังคมจะช่วยพัฒนาให้เกิดความ
ก้าวหน้า คุณหญงิปัทมาจึงได้ให้การสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือสงัคม ทัง้ทางด้าน
ดนตรแีละกีฬามาอย่างต่อเนือ่ง ประสบการณ์ในครัง้นีจ้ะอยูก่บันกัดนตรใีนวง ผู้
ชมท่ีได้มาฟังคอนเสร์ิตในวนันัน้ นกัเรยีนและนกัศึกษาทีไ่ด้เรยีนรูอ้ย่างมากมาย
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๏ การพัฒนาโปรแกรมการแสดง เพื่อขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่
ในปี 2562 วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ได้ปรับโปรแกรม

การแสดงให้มีความหลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด
1. “เล่นเพลงที่ผู้ฟังอยากฟัง ไม่ใช่เล่นเพียงเพลงที่ผู้เล่นอยากเล่น”
2. “ดนตร”ี เป็นศิลปะ และถอืเป็น 1 ใน 15 สาขาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

ของไทย และดนตรียังเชื่อมโยงกับศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ 
อาทิ ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ซอฟต์แวร์ (เกม) จึงได้มีการจัดกิจกรรม
แสดงดนตรสีด บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์ พร้อมกบัการฉายภาพยนตร์ 
บรรเลงเพลงประกอบเกม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ฟัง ผู้ชม

ผลการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาโปรแกรมการแสดง
 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โปรแกรมคอนเสิร์ต Distant Worlds: 

Music from Final Fantasy (บรรเลงเพลงประกอบเกม)
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 วันที ่22-23 กมุภาพนัธ์ 2562 โปรแกรมคอนเสิร์ต Amadeus Live 
(บรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์ พร้อมกับการฉายภาพยนตร์)

 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 โปรแกรมคอนเสิร์ต Symphonic 
Anime (บรรเลงเพลงประกอบเกม)
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การพฒันาวงดริุยางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย สร้างสังคมคณุภาพ 
สังคมแห่งความสุข
 วันที่ 11-12 มกราคม 2562 จัดโปรแกรมการแสดงส�าหรับเด็ก ๆ 

และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้สัมผัสทั้งภาพและเสียง บทเพลงที่มีสีสัน 
The Young Person’s Guide to the Orchestra แนะน�าให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก
เครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงออร์เคสตรา

โปรแกรมการแสดงในครึ่งหลัง เด็ก ๆ ได้ร่วมผจญภัยไปกับปีเตอร์และ
หมาป่าเจ้าเล่ห์ เป็นการแสดงเรื่อง Peter and the Wolf พร้อมทั้งหุ่นเชิด
จากคณะหุน่สายเสมา (Semathai Marionette) ดดัแปลงน�าหุน่สายผตีาโขน
มาบอกเล่าแบบร่วมสมัย สร้างสรรค์หุ่นจากวัสดุเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นการ
รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและศิลปะ ร่วมกันรักษา ต่อยอด และสร้าง
คุณค่าใหม่ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งความสุข

การพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาชีพสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
งานบริการวิชาชีพส�าหรับโครงการไอคอนสยาม (ICONSIAM)
มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม จัดข้ึนในวันที่ 9-11 

พฤศจิกายน 2561 ได้น�าสดุยอดนกัสร้างสรรค์การจดังานระดบัประเทศและ
ระดับโลก มาสร้างปรากฏการณ์บนแม่น�้าเจ้าพระยา โครงการนี้มีคอนเซ็ปต์
ว่า “การสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย” (Creating Shared Value) และ 
“การร่วมกันรังสรรค์” (Co-Creation) 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการ โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินการ ดังนี้

1) บทเพลงซึง่ประพนัธ์ขึน้ใหม่เป็นพเิศษส�าหรบัไอคอนสยาม ในชือ่เพลง 
“ไอคอน ออฟ ดรีมส์ (ICON of DREAMS)” จากการประพันธ์ท�านองโดย 
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ ร่วมกบั สราวธุ เลศิปัญญานชุ ค�าร้องโดย ดลชยั  
บุณยะรัตเวช และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ  
บรรเลงล�าน�าขลุ่ยไทย 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 ได้ประพนัธ์
ขึ้นโดยการน�าเสนอผ่านศิลปะชั้นสูงอย่างเพลงคลาสสิกผสมกับความเป็น
ไทยลงไปในเพลง ใช้โน้ตบางโน้ตที่มีลักษณะสื่อถึงความเป็นไทย และใช้โน้ต
จ�านวนที่น้อยกว่าเพลงสากล จากนั้นใช้เครื่องดนตรีไทยผสมผสานเข้ากับ
วงออร์เคสตรา ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องดนตรีไทยที่ไม่ค่อยได้ฟังกันมากนัก เช่น 
ขลุ่ย หรือจะเข้ ร่วมด้วย

2) จัดท�าเพลงประกอบการแสดงระบ�าสายน�้า “ICONIC Multimedia 
Water Features” การแสดงโชว์ระบ�าสายน�้าประกอบแสงสีเสียง

3) แสดงดนตรีในงานเปิดตัว ICONSIAM น�าโดยวาทยกร Delta David 
Gier น�าผลงานเพลง ICON of DREAMS ประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ 
ปรางค์เจรญิ แสดงโดยวงดริุยางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย สูส่าธารณชน
เป็นครั้งแรก (World Premiere) ณ ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

พัฒนางานบรกิารวชิาการสร้างความเป็นสากล พฒันามหิดลสิทธาคารให้เป็น
เป้าหมายการแสดงของศิลปิน งานแสดงในระดับนานาชาติ

วง Berliner Philharmoniker เป็นวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของ
โลกจากประเทศเยอรมน ีพร้อมด้วย Gustavo Dudamel วาทยกรชัน้น�ามาก
ความสามารถ ทีม่พีรสวรรค์โดดเด่นเป็นทีก่ล่าวขาน โดยการแสดงคอนเสร์ิต 
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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 วนัที ่18 ตลุาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวรยิะ  
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

 วันท่ี 8 พฤศจกิายน 2561 จดักจิกรรมการแสดง ณ ป้อมพระสเุมรุ
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 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอ
แสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 วันที ่9 พฤศจิกายน 2561 จดักจิกรรมการแสดง ณ มหิดลสทิธาคาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การน�าเสนอผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชม
การปรับปรุงการด�าเนินงานบริการวิชาการในหลากหลายด้าน ท้ังใน

การผลิต การสร้างสรรค์โปรแกรมการแสดง การประชาสัมพันธ์ มีผลท�าให้
เกิดโปรแกรมการแสดงที่มีผู้สนใจต้องการเข้าชมจนสามารถจ�าหน่ายบัตรได้
ทั้งหมด เกิดปรากฏการณ์ sold out และส่งผลต่อการขยายฐานผู้ชมที่มี
จ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
     พ.ย. 2560 
   งดกิจกรรมการแสดง 
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวนผู้ชม Thailand Philharmonic Orchestra ปี 2560-2562

2562

2561

2560
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โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

เริ่มจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทกุปี และด้วยความร่วมมอืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเลง็เห็น
ความส�าคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย ให้การสนับสนุนและร่วม
จัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 การประกวด SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย เป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์รวมถงึช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใชส้มาธใินการคดิ 
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า เยาวชนยังได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนและการด�าเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเอกลกัษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรเีเห่งประเทศไทย ท่ีเปิด
รบัเครือ่งดนตรทีกุชนดิทีไ่ม่ใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การขบัร้อง โดยไม่จ�ากดัแนวเพลง 
จงึถอืได้ว่าการประกวด SET เยาวชนดนตรแีห่งประเทศไทย เป็นการประกวด
ดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมีหลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความ
สามารถในการเเสดงออกซึง่ศลิปะการเล่นดนตรีของผูเ้ข้าประกวดเป็นส�าคัญ 
เป็นต้นแบบทีส่่งเสรมิรปูแบบการประกวดทีค่งไว้ซึง่ศลิปะและสนุทรยีศาสตร์
อย่างแท้จริง แตกต่างจากการประกวดในเชิงอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วไป

ผลส�าเรจ็ของการประกวด ไม่เพยีงค้นหาและส่งเสรมิเยาวชนดนตรเีท่านัน้ 
แต่ยังได้ช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน
อย่างมีเป้าหมาย มีโอกาสพิสูจน์สิ่งที่มุ่งมั่น ฝึกฝน เมื่อเดินทางมาเข้าร่วม
ประกวดจะได้รูจ้กัเพ่ือนใหม่ สร้างความผูกพันระหว่างกันผ่านกิจกรรมดนตรี 
พฒันาจติใจให้เข้มแขง็ เพราะจติใจเป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมและวถีิชวีติ จิตใจ
ที่มุ่งมั่น อดทน จะเป็นพลังส�าคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนดนตรีที่
เข้าร่วมการประกวดในทุกระดับ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม เยาวชน
จะได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้พัฒนากระบวนการทางความคิดเชิง
บวก การสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้น เพื่อให้เติบโตเป็นพลัง
ส�าคัญของประเทศชาติต่อไป
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การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 
2561 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา 
ด�าเนินการประกวดรอบคัดเลือกผลงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รอบรอง
ชนะเลิศในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 
ธันวาคม 2561 โดยมีเยาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 477 
ผลงาน ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับละ 10 ผลงาน รวม 40 
ผลงาน ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ�านวน 5 รางวัล 
รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1-3 จ�านวน 11 รางวัล และเหรียญเงิน 
จ�านวน 24 รางวัล

โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ 2562 (Thailand International 
Jazz Conference 2019: TIJC 2019)

เทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-27 
มกราคม 2562 ณ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหิดล กจิกรรมมทีัง้
การแสดงดนตรแีจ๊สร่วมกบัการจดักจิกรรมเพ่ือการศกึษาด้านดนตรแีจ๊ส โดย
เน้นถึงคุณภาพของดนตรีและการศกึษาในระดบัทีด่ทีีส่ดุสูส่าธารณชน โดยมกีลุม่
เป้าหมายผู้เข้าชมงาน ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป

กจิกรรมภายในเทศกาล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การแสดงดนตรแีจ๊ส 
(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: ไม่จ�ากดัอาย ุมผีูส้มคัรจ�านวน 23 คน จากประเทศอติาล ี2 คน 
ประเทศไทย 21 คน และประเภท B: อายุต�่ากว่า 22 ปี มีผู้สมัครจ�านวน 
23 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน ประเทศไทย 22 คน โดยคณะ
กรรมการตัดสินได้รับเกียรติจากนักดนตรีแจ๊สที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ ผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท A: ไม่จ�ากัด
อายุ คือ นายเนติ ศรีสงคราม (เปียโน) และประเภท B: อายุต�่ากว่า 22 ปี 
คือ นายกฤดิพงศ์พันธ์ ใจแสน (เปียโน)

 TIJC Jazz Camp ค่ายดนตรีแจ๊สที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะ
และเรยีนรูจ้ากนกัดนตรแีจ๊สผูเ้ชีย่วชาญระดับโลก ซึง่ในปีนีป้ระกอบด้วย Alex 
Sipiagin (ทรัมเป็ต) Ari Hoenig (กลอง) David Gilmore (กีตาร์) John 
Escreet (เปียโน) และ Scott Colley (ดับเบิลเบส) ในช่วงเวลาสามวัน
ของค่ายดนตรแีจ๊ส TIJC มโีปรแกรมการเรยีนรู้ในหัวข้อแจ๊สรปูแบบต่าง ๆ  ที่
หลากหลาย ต้ังแต่มาสเตอร์คลาสเครือ่งดนตร ีเทคนคิการเล่น การประพนัธ์
ดนตรแีจ๊ส จนถงึการแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรจีากนกัดนตรแีจ๊สระดบัโลก
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 TIJC Lifetime Achievement Award รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มี
คณุปูการต่อวงการดนตรแีจ๊สของประเทศไทย ในปี 2562 ผู้ท่ีมฝีีมอืทางดนตรี
แจ๊สเป็นท่ียอมรับในวงการ เป็นผู้ยกระดับการบรรเลงดนตรีแจ๊สของไทยให้
ไปสู่มาตรฐานสากล เป็นแรงบันดาลใจสร้างอิทธิพลในด้านการบรรเลง เป็น
แบบอย่างท่ีดใีนการด�ารงตนให้แก่นกัดนตรรีุน่หลงั ทัง้ยงัเป็นผูม้จิีตสาธารณะ
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�า
ปีพุทธศักราช 2562

โครงการเทศกาลดนตรสีมัยนิยมและศลิปะ 2562 (Popular Music and Culture 
Festival 2019: PMCF 2019)

โครงการเทศกาลดนตรสีมยันยิมและศลิปะ 2562 เปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจ
ดนตรสีมยันยิมได้ศกึษาความรูด้้านดนตรใีนหลากหลายแง่มุม เป็นการพฒันา
ทักษะความสามารถทางการแสดงของผู้ที่สนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชนผู้สนใจดนตรีสมัยนิยม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ ์
2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
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 กิจกรรมด้านการศึกษา (Popular Music Education Activities)

 การแสดงดนตรีสมัยนิยม (Popular Music Performance)

โครงการประกวดเพลงสุขภาพ
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โครงการประกวดเพลงสขุภาพ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง
มหาวทิยาลยัมหดิล คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ โครงการประกวดเพลงสุขภาพ เป็น
โครงการประกวดแต่งเพลงทีม่เีนือ้หาในการดแูลรักษาสขุภาพ การรู้จักป้องกนั
สุขภาพ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตัวเอง การออกก�าลังกาย 
การเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อน การนอน ฯลฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ทีมี่ความรูเ้หล่านีไ้ด้แต่งเนือ้หาเป็นเพลง บทเพลงจากโครงการน�า
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ผ่านบทเพลง สามารถน�าความรู้
ไปป้องกนัและดูแลรกัษาตัวเองได้โดยอ้อม นอกจากจะให้ความบนัเทงิและให้
ความไพเราะแล้ว ยงัให้สาระความรูผ่้านเน้ือเพลง ทีท่�าให้ผู้ฟังสามารถทีจ่ะน�า
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อที่จะแบ่งเบา 
ภาระแพทย์และการไปโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น

การประกวดรอบคัดเลือกจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 รอบ
รองชนะเลศิในวนัที ่29-30 มกราคม 2562 และรอบชงิชนะเลศิในวนัที ่28 
กุมภาพันธ์ 2562 ผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพัชรพร 
สโมสร ในผลงานเพลงชื่อ สุขภาพดีเริ่มจากวันนี้

โครงการประกวดวงดรุยิางค์เครือ่งเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 (Thailand 
International Wind Symphonic Competition 2019: TIWSC 2019)

กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ King Power Thai Power พลัง
คนไทย ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวดวง
ดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 เป็นโครงการ
ที่เปิดโอกาสให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าในประเทศไทยและจากนานาชาติมีส่วน
ร่วมในการประกวดได้มากขึ้น มีทั้งการประกวดในรุ่นไม่จ�ากัดอายุ และไม่ได้
จ�ากัดแค่ทวีปเอเชียเท่านั้น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีสู่ระดับ
โลก ท�าให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพและฝึกฝน
ทกัษะการเล่นดนตรแีบบรวมวง อกีทัง้เป็นการเปิดโอกาสพร้อมยกระดบัให้วง
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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�านวน 11 วง Class B: Wind Symphony (High 
School Division) จ�านวน 17 วง Class C: Small Wind Ensemble 
(Open Division) จ�านวน 41 วง และ Class D: Small Wind Ensemble 
(High School Division) จ�านวน 17 วง

โครงการเทศกาลการประพนัธ์ดนตรนีานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 (Thailand 
International Composition Festival 2019: TICF 2019)

เทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย 2562 จัดขึ้นใน
ระหว่างวนัที ่5-10 สงิหาคม 2562 เป็นเทศกาลทีร่วบรวมนกัประพนัธ์เพลง
จากทัว่โลกทีม่าศกึษาแลกเปลีย่นและสร้างสรรค์ผลงานศลิปะการประพนัธ์เพลง 
ส�าหรับการด�าเนินโครงการในปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 15 เพื่อพัฒนา
นักประพนัธ์เพลงให้ก้าวไปสู่วงการดนตรนีานาชาต ิและพฒันาศกัยภาพวงการ
ดนตรีของไทย โดยในปี 2562 ได้ขยายสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน มีการ
จัดกิจกรรม 15th Thailand International Composition Festival Young 
Artists Concert 2019 Southeast-Asia Audition คัดเลือกนักดนตรีรุ่น
เยาว์จากเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ เพือ่เข้าร่วมกจิกรรมและร่วมแสดงคอนเสร์ิต 
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และส่งผล 
ให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางด้านวัฒนธรรมดนตรี เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนต่อไป

เทศกาลการประพนัธ์ดนตรนีานาชาตแิห่งประเทศไทย มกีจิกรรมภายใน
งานเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิการประพนัธ์เพลง ทัง้การจัดมาสเตอร์คลาส การ
แข่งขนัประพนัธ์เพลง และการแสดงคอนเสร์ิต มีนกัประพันธ์เพลงทีเ่ข้าร่วมใน
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เทศกาลจากหลากหลายประเทศ โดยมีผู้สมัคร 128 คน จาก 39 ประเทศ
นอกจากนี้ ในปี 2562 เทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติแห่ง

ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานจากส�านักงานศิลป
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�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติ

โครงการวงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย (Salaya Tiny Young 
Chorus: STYC)
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โครงการวงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย เป็นโครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยผ่านทางเสียงดนตรี เรียนรู้ร่วมกันทางด้านการขับร้อง
ประสานเสียง จัดการแสดงต่อสาธารณะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความ
สุขไปสู่สังคมและชุมชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 คอนเสิร์ต “ณ รฦก ไม่ลืมเลือน” เป็นกิจกรรม
แสดงผลงานหลังจากที่ได้เรียนและฝึกซ้อมการขับร้องประสานเสียง เพื่อ
พัฒนาตนเองและยังได้แบ่งปันความสุขแก่ผู้อ่ืน มีการน�าบทเพลงร่วมสมัย
หลากหลายทีเ่ป็นท่ีรูจ้กั เช่น Can’t Help Falling in Love เจ้าสาวท่ีกลัวฝน 
บษุบาเสีย่งเทยีน ผูใ้หญ่ล ีเถยีนมีม่ี ่และเพลงอืน่ ๆ  อกีมากมาย น�ามาขับร้อง 
ในรูปแบบการประสานเสียง โดยมีอาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และ 
อาจารย์ธนาวฒุ ิศรวีฒันะ เป็นผูอ้�านวยเพลง ในคอนเสิร์ตยังได้รบัเกียรตจิาก
หม่อมราชวงศ์เบญจาภา (จกัรพนัธุ)์ ไกรฤกษ์ มาร่วมขับร้องกบัวง STYC ใน
บทเพลง Blue Day ซึ่งได้สร้างความประทับใจและความปลาบปลื้มแก่ผู้ชม 
เป็นอย่างมาก

ค่ายดนตรภีาคฤดรู้อน “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตร ีดนตรมีคีวามสนุกมากกว่า
ที่เด็ก ๆ เห็น” ประจ�าปี 2562

วันที่ 11-17 มีนาคม 2562 กิจกรรมค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมปลูกจิตส�านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม รวมทัง้เสรมิสร้างความรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิ (Financial 
Literacy) ที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุหัตถ์ 
สงัชญา รองคณบดฝ่ีายบรหิารสนิทรัพย์ วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยั
มหดิล และนางสาวอรณุศร ีฉนัทพชิญานันท์ ผู้จดัการโครงการกจิกรรมสังคม 
ธนาคารไทยพาณชิย์ ร่วมในพธิเีปิดค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ 
หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี



49

ค่ายฝึกอบรม วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทศบาลนครยะลา และวง
ออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา (Yala City Municipality Youth 
Orchestra: YMO) ร่วมกันจัดค่ายฝึกอบรม วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาล
นครยะลา ในระหว่างวันที ่19-29 เมษายน 2562 ณ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลัยมหดิล กจิกรรมค่ายดนตรฤีดรู้อนประกอบด้วย การอบรมความ
รู้ทางด้านดนตรี และจัดการแสดง Youth Orchestra วง String Chamber 
วง Chorus เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้ 
ฝึกฝน ก่อให้เกดิมติรภาพและความประทบัใจ มกีารจดัคอนเสร์ิต “Heroes -  
Adventure - Fantasies” เพ่ือปิดค่ายฝึกอบรม ในวนัที ่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 มถินุายน 2562 เป็นการแข่งขนัทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนมพีืน้ทีใ่นการแสดง
ความสามารถทางดนตรี พัฒนาศักยภาพทางการแสดงและเพื่อพัฒนาสังคม
ทางดนตรีส�าหรับเดก็ในประเทศ โดยไม่จ�ากดัแนวดนตรหีรอืมเีพลงบงัคบัใด ๆ

งานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 
 งาน UN International Holocaust Remembrance Day
วันที่ 29 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าวงดนตรี Clarinet 
Quartet เข้าร่วมแสดงในงาน UN International Holocaust Remembrance 
Day เพือ่ร�าลกึเหตกุารณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุช์าวยิว โดยความร่วมมือระหว่างสถาน
เอกอคัรราชทตูอสิราเอลประจ�าประเทศไทย และองค์การสหประชาชาต ิ(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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เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ผลการด�าเนินงาน
การจัดตั้งกองทุนเปรมดนตรี

วทิยาลัยดรุยิางศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล มนีโยบายในการพฒันาระบบทนุ
การศกึษา เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาทางด้านดรุยิางคศลิป์ 
โดย พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ อดตีประธานองคมนตรแีละรฐับุรษุ ในฐานะผู้
ให้การส่งเสริม สนบัสนนุเงนิบริจาคจากการจดักิจกรรมเพือ่ให้จดัตัง้ “กองทนุ
เปรมดนตร ีวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์” และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของผู้
ให้ทนุ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์จงึได้น�าเสนอให้มข้ีอบังคับเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบริหารกองทนุเปรมดนตรี วิทยาลัยดรุยิางคศิลป์ ให้เกดิความคล่อง
ตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้ สภามหาวทิยาลยัมหดิลได้มมีตใินคราวประชมุ

ด้านการบริหารจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564 2561 

- พัฒนาระบบการคลัง 
จัดตั้งกองทุน 
Endowment Fund  

- พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือ
สร้างความเปน็สากล 

- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูล  
เพ่ือสนับสนนุ 
การบริหารงาน  

- พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ปรับปรุงข้อบังคับ 
และการเสนอขอ 
ตําแหน่งทางวชิาการ) 

- พัฒนาระบบงาน 
ให้มีประสิทธภิาพ 
และเกิดความยั่งยืน  

 

- พัฒนาระบบตน้ทุน
ต่อหน่วย  
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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
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหิดล ได้จดักจิกรรมระดมทนุ โดยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา” และได้กล่าวถึง
การจัดตัง้กองทนุดงักล่าวว่า วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็น
สถาบันดนตรีช้ันเลิศระดับอาเซียน และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
มหิดล นับจากนี้ สิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อไป คือ นักเรียน ซึ่งมีความส�าคัญ
และมีศักยภาพตามที่เขาควรจะมี มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนใน
การให้ทุนแก่นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรี ให้เป็นไปตามฝั่งฝันที่เขา
ปรารถนา และเป็นหน่วยงานที่ดูแล มีการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ เงิน
กองทนุนีจ้ะมโีอกาสสร้างดอกผล ช่วยเดก็ทีม่คีวามสามารถแต่ขาดทนุทรพัย์ 
จะสร้างผลประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ท่าน
ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้ง “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา”

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

วิทยาลัยได้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

วันที่ 5-6 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�าปี 
2562 เข้าตรวจประเมนิวทิยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหดิล โดยม ีรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณจี�ารสัเลศิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  
ในวันแรกของการตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ
และน�าเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ ส�าหรับวันที่ 2 



53

ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
และให้ค�าแนะน�า เพือ่ให้วทิยาลยัได้น�าจดุแขง็และแนวปฏบิตัทิีด่ไีปเป็นพืน้ฐาน 
ในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดยวิทยาลัยมีผลคะแนนประเมินมากกว่า 200 
คะแนน

การเย่ียมชมและติดตามผลการด�าเนินงานตามข้อตกลงการปฏบัิติงาน (PA-Visit)

เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวรยิะ  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัมหดิล เข้ารบัฟังข้อตกลงการปฏบิตังิานของส่วนงาน (PA-Visit) 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมและติดตามผลการด�าเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ ห้อง Museum 204 ชั้น 2 
อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์

ด้านพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน MOUs กับสถาบันต่าง ๆ รวม 38 แห่ง 

United States 
6 

Europe 
15 

Asia 
17 
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ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) ที่ส�าคัญ
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้ท�าข้อ

ตกลงความร่วมมอืกบั Shanghai Conservatory of Music โดยมวีตัถปุระสงค์
หลักเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันเป็นครั้งแรกที่ Shanghai Conservatory of Music โดยมีการท�าข้อ
ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
เป็นที่แรกในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ Shanghai Conservatory 
of Music นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 วันที่ 20 มีนาคม 2562 สถาบันดนตรียามาฮ่าเเละวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหดิล ร่วมพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมอืในโครงการเพือ่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาด้านดนตรขีองนกัเรยีนโรงเรยีน
ดนตรยีามาฮ่าทัว่ประเทศ ผ่านการเเข่งขนัเเละการเเสดงดนตรีประเภทต่าง ๆ  
ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ประจ�า
ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวทิยาลัยมหิดล เเละหอแสดงดนตร ีวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ซึ่งจะเป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนดนตรีทั่วประเทศได้ท�าความรู้จัก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อีกช่องทางหนึ่ง
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 วนัท่ี 14-17 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ และ 
Asst. Prof. Dr. Joseph L. Bowman รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมดนตรีแห่งภูมิภาคแปซิฟิก ครั้งที่ 6 Pacific 
Alliance of Music Schools (PAMS) โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
โซล ประเทศเกาหลใีต ้เปน็เจ้าภาพ PAMS เป็นกลุ่มสถาบนัดนตรชีัน้น�า 14 
แห่งจากทั่วภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งคณบดี ผู้อ�านวยการ และผู้ประสานงานฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ รวมตัวเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาร่วมกัน ท�าข้อตกลง
การท�างานร่วมกัน 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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 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืและการ
แลกเปลี่ยน MOU ระหว่าง New Zealand School of Music (NZSOM) 
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 วันท่ี 7 สงิหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ และอาจารย์
นพดล ถริธราดล รองคณบดฝ่ีายบรกิารวิชาชีพ เข้าร่วมพธิลีงนามความร่วม
มอื (MOU) กบั บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) ในโครงการ Music and Art 
Community Digital Platform “WHAM” เป็นความร่วมมอืกนัในการส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ร่วมกันน�าเสนอเนื้อหาด้าน
ดนตรแีละวัฒนธรรมร่วมสมยั สร้างพืน้ทีก่ารน�าเสนอดนตร ีและบรกิารต่าง ๆ   
ทั้งรูปแบบ Streaming และ E-Learning ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ช่องทางการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ผ่าน 
Internet Platform
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เครือข่ายความร่วมมือที่ส�าคัญ
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�าคัญ
 วนัที ่19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ ได้รบัเชญิ

เข้าร่วมเป็นวทิยากรในงานสมัมนา SEALA - South East Asia Leadership 
Academy สถาบันผู้น�าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม อาจารย์ ดร.ณรงค์ บรรยายเรื่อง “ดนตรีในฐานะพลังทางสังคม” 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน SEALA ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้น�าทางธุรกิจ และภาค
ประชาสงัคมทีโ่ดดเด่น จาก 10 ประเทศในเอเชยีใต้และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
ที่มาร่วมกันเพื่อศึกษาทักษะความเป็นผู้น�า แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความ
สัมพันธ์ และความร่วมมือระดับภูมิภาคในระยะยาว

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้
รบัเชญิให้เข้าร่วมงาน “Chinese and Foreign Conservatory Presidents’ 
Summit and Forum on Wind Music Arts” การประชุมแสดงความคิด
เห็นของผู้น�าสถาบันดนตรีจีนและนานาชาติ เกี่ยวกับศิลปะดนตรีประเภท
เครื่องเป่า ณ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน อาจารย์ ดร.ณรงค์ ได้น�าเสนอเรื่อง 
“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
ทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในออสเตรเลยีและเป็นพนัธมติรทีส่�าคญั ได้เข้า
เยีย่มชมวทิยาลัยและมีข้อตกลง MOU ทีใ่ช้ร่วมกนัในการแลกเปลีย่นนกัเรยีน
และสมาชิกที่ใช้ร่วมกันของพันธมิตร PAMS และ IBE

 วันท่ี 6-9 กันยายน 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านดนตรี ในงาน Southeast Asian 
Music Educators Exchange 2019 (SEAMEX) ณ เมืองยอกยาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย
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งาน “Southeast Asia Director of Music” หรือ SEADOM 2019

วนัที ่14-16 มนีาคม 2562 ได้เข้าร่วมงาน “Southeast Asia Director 
of Music” หรอื SEADOM 2019 ณ เมอืงยอกยาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ 
ปรางค์เจริญ และ Asst. Prof. Dr. Joseph L. Bowman รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าท่ี เดินทางร่วมจัดงานเครือข่ายดนตรีในระดับ
อาเซียน “SEADOM Congress 2019” ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ตลอดจนทิศทางและแนวทางในการต่อยอดทางด้านสังคมดนตรี วัฒนธรรม 
และสร้างเครอืข่ายดนตรใีนระดบัอาเซียนให้มัน่คงและเทยีบเท่ามาตรฐานโลก

วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 SEADOM ได้เปิดโอกาสส�าคัญให้เยาวชน
ในเครือข่ายได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี “Gamelan Project” 
น�าโดย Asst. Prof. Dr. Christopher G. Schaub หวัหน้าและผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากนานาประเทศและหลากหลายสถาบนัดนตรี
ศึกษาชั้นน�าให้เกียรติร่วมส่งนักศึกษาตัวแทนสถาบันเข้าร่วมโครงการ 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�าคัญด้านการศึกษาดนตรี วัฒนธรรม ซึ่งได้
รบัความสนใจจากหน่วยงานสถาบนัการศกึษานานาประเทศ ทัง้ในภาครฐัและ
เอกชน เข้าร่วมเป็นสมาชิก และมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายมากกว่า 10 ประเทศ 
และมากกว่า 70 เครือข่ายสมาชิก

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ค�าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ�านวยการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย
มอีธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิลเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารผูท้รง
คณุวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 
หน้าที่ของคณะกรรมการอ�านวยการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลัย
2. ก�ากับดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานของวิทยาลัย
3. ออกข้อบังคับวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารพนักงานวิทยาลัย แล้ว

แจ้งสภามหาวทิยาลยัเพือ่ทราบ ยกเว้นในเร่ืองความก้าวหน้าในสายงาน วินัย
และการด�าเนนิการทางวินยั จรรยาบรรณและการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4. พจิารณาเปิด หรอืยบุโครงการศกึษา หลักสตูรการศกึษาของวทิยาลยั 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย

5. พิจารณางบประมาณประจ�าปี และรายงานประจ�าปีของวิทยาลัย 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย
ในปี 2562 วิทยาลัยได้ปรับปรุงการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ 

ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ โดยคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็น
ผูท้รงคณุวุฒิ ในการประชมุได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา การ
บริหารจัดการในปัจจุบัน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการด�าเนินงาน และ
การบริหารจัดการในอนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น มีส่วนร่วมในการสนับสนุน น�า
ไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพิจารณาเรื่อง
การจดัตัง้กองทนุเปรมดนตร ีการจดัหาผลประโยชน์จากเงนิรายได้ พจิารณา
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารพนักงานวิทยาลัย
 วนัที ่5 เมษายน 2562 - ประชมุคณะกรรมการอ�านวยการวทิยาลยั

ดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 1/2562
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 วนัที ่7 มถินุายน 2562 - ประชมุคณะกรรมการอ�านวยการวทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 2/2562

 วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 3/2562
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กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
 วันที่ 29 เมษายน 2562 ต้อนรับการมาเยี่ยมชมของวิทยาลัย

ดนตรี Berklee College of Music น�าโดย Jason Camelio, Director of 
Global Initiatives และ Tim H. Lee, Assoc. Director of International 
Recruitment ทีป่ระชมุมกีารหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
บรหิารงาน วสัิยทศัน์ ศกัยภาพของความร่วมมอืในอนาคต และการแลกเปลีย่น 
ในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้แทนจาก International 
Double Reed Society (IDRS) น�าโดยประธานสมาคม Eric Stomberg 
(ศาสตราจารย์ สาขาบาสซนู มหาวทิยาลยัแคนซสั สหรฐัอเมรกิา) เพือ่หารอื
เกีย่วกบัความร่วมมอืและความเป็นไปได้ทีว่ทิยาลยัจะเป็นเจ้าภาพการประชมุ
นานาชาติ (International Conference for IDRS) ในปี 2565
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 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี
ฝ่ายการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้าน
สถาปัตยกรรมและพชืกรรม ตามโครงการศกึษาดูงานด้านการพฒันาพลงังาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 InfoComm SEA เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ 
ของหอแสดง และให้ข้อมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงต่าง ๆ 
ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจในการใช้งานจริงของเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จัดการหอแสดง
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 วนัที ่22 กรกฎาคม 2562 คณะนกัเรยีนดนตรีจาก UCSI University 
Institute of Music ประเทศมาเลเซยี เย่ียมชมและรับฟังการแนะน�าหลักสูตร
ของวิทยาลัย โดย UCSI University Institute of Music เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของเครือข่ายสมาคมคณบดีดนตรีนานาชาติ (SEADOM)

 วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน การเรียนการสอน และเยี่ยมชมวิทยาลัย
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กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจ�าปี

วันที่ 8-10 เมษายน 2562 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร
ประจ�าปี ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยกิจกรรม MS Go Green เน้นการให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนกั เน้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility, CSR)

การด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว

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

GREEN
OFFICE
College of Music
Mahidol University

คู่มอืการดําเนินโครงการ
สาํนักงานสเีขยีว

เพ่ือให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ
ส�านกังานสเีขยีว (Green Office) ตามมาตรฐานกรมส่งเสรมิ 
คณุภาพส่ิงแวดล้อม ส�าหรบับุคลากรและนกัศกึษาในวทิยาลยั 
คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และคณะท�างาน
ด้านความปลอดภยัและชวีอนามยัทีว่ทิยาลยัแต่งตัง้ ทีต้่อง
มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นอย่างดี

โดยคูม่อืการด�าเนนิโครงการส�านกังานสเีขยีว (Green 
Office) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย น�ามาเรียบเรียงให้เป็นเล่ม 
คูม่อืการด�าเนนิโครงการ ประกอบด้วย ขัน้ตอนในการด�าเนนิ
งาน (Flow Chart) รายละเอยีดการด�าเนนิงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากแหล่งข้อมูลหน่วยงานทีมี่ประสบการณ์ และ
มีความพร้อมในการส่งเข้าประกวดกบักรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิง่แวดล้อม เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ การตดิตาม
ผล และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
อันจะน�าไปสู่การยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัย สู่มาตรฐานส�านักงานสีเขียว (Green Office) 
หรือส�านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
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 ดร.สมศกัดิ ์ลสีวสัดิต์ระกลู ศษิย์เก่าวทิยาลยัดุริยางคศลิป์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการอ�านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับ
รางวลั “มหิดลทยากร” ประจ�าปี 2561 ในฐานะผู้ให้การสนบัสนนุวง Thailand 
Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล จนมช่ืีอเสยีงระดับโลก

รางวัลแห่งความภูมิใจ
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 นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขัน ระดับ
ประเทศและนานาชาติ

ลําดับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน เครื่องมอืเอก รางวัลท่ีได้รับ ประเทศ 

The 19th Osaka International Music Competition (Osaka) 
1 นางสาวดวงอมร ฟู่ ปี 3 ขับร้องสากล 3rd Prize (Section II: Duo) ญี่ปุ่น 
2 นางสาวปริยฉัตร สิทธิดํารงการ ปี 1 ขับร้องสากล 3rd Prize (Section II: Duo) ญี่ปุ่น 
3 นางสาวดวงอมร ฟู่ ปี 3 ขับร้องสากล 2nd Prize (Section I: Vocal:  

Age-U Lied Course) 
ญี่ปุ่น 

4 นางสาวดวงอมร ฟู่ ปี 3 ขับร้องสากล Espoir Prize (Section I: Vocal: 
Age-U Opera Course) 

ญี่ปุ่น 

5 นางสาวชนกานต์ อมรางกูร ม.6 ขับร้องสากล 3rd Prize (Section I: Vocal: Age-H) ญี่ปุ่น 
6 นายเติมพงศ์ ใจเอี่ยม ป.โท ทรัมเป็ต Espoir Prize (Section II: Ensemble) ญี่ปุ่น 
7 นายนิตภิูมิ บาํรุงบ้านทุ่ม ปี 4 ทรัมเป็ต Espoir Prize (Section II: Ensemble) ญี่ปุ่น 
8 นายนัชนนท์ คงนุ่น ปี 4 ทรัมเป็ต Espoir Prize (Section II: Ensemble) ญี่ปุ่น 
9 นายสุชล นินทวงค ์ ปี 4 ทรัมเป็ต Espoir Prize (Section II: Ensemble) ญี่ปุ่น 
10 นายณรงคก์ฤต ฉันทดิลกพร ป.โท ทรัมเป็ต Espoir Prize (Section II: Ensemble) ญี่ปุ่น 

Pattaya Classical Guitar Festival & Competition 2018 

11 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก ม.6 กีตาร ์ 3rd Prize (Junior Competition) ไทย 
Young Thai Artist Award 2018 

12 นางสาวชดุาลกัษณ์ พินนัท ์ ป.โท การประพันธ์ดนตรี รางวัลยอดเย่ียม (สาขาการประพันธด์นตร)ี ไทย 
13 นายวรศิ สุคนธปฏิภาค ปี 2 การประพันธ์ดนตรี รางวลัดเีดน่ (สาขาการประพันธด์นตรี) ไทย 
14 นายชินภทัร เจริญรัตน ์ ปี 4 การประพันธ์ดนตร ี รางวลัดเีดน่ (สาขาการประพันธด์นตรี) ไทย 
15 นายชวิน เต็มสิทธิโชค ปี 4 การประพันธ์ดนตร ี รางวลัดเีดน่ (สาขาการประพันธด์นตรี) ไทย 

Thailand International Guitar Festival 2018 

16 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก ม.6 กีตาร ์ 2nd Prize (Category B) ไทย 
17 นายรวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน ปี 1 กีตาร ์ 2nd Prize (Category Open) ไทย 

Ponce Guitar Competition 2018 (Tübingen) 
18 นายชินวัฒน์ เต็มคําขวญั ศิษยเ์กา่ กีตาร ์ 2nd Prize เยอรมน ี

Hannabach International Guitar Competition 2018 (Augsburg) 
19 นายชินวัฒน์ เต็มคําขวญั ศิษยเ์กา่ กีตาร ์ 2nd Prize เยอรมน ี
การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 21 (ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
20 นายนนทพัทธ ์ชัยวิรัตน์นุกลู ม.5 แซกโซโฟน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 1 

(อัลโต แซกโซโฟน) 
ไทย 

21 นายธนธัช ศรอีรัญญากุล ม.6 ไวโอลิน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 2 ไทย 
22 นายชารีฟ อินสกุล ม.5 เปียโน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 3 ไทย 
23 นางสาวชนกานต์ อมรางกูร ม.6 ขับร้องสากล รางวัลเหรียญเงิน ไทย 



68
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24 นางสาวญาณศิา วรรณวัตร ์ ม.6 ระนาดเอก รางวัลเหรียญเงิน ไทย 
25 นายธนพงษ ์วงศ์มีศกัดิ ์ ม.6 ระนาดเอก รางวัลเหรียญเงิน (ฆ้องมอญวงใหญ่) ไทย 
การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 21 (ระดับอุดมศกึษา) 
26 นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ปี 4 ขับร้องสากล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ไทย 
27 นายนิชฌาน พิทยาธร ปี 2 แซกโซโฟน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 1 

(โซปราโน แซกโซโฟน) 
ไทย 

28 นายอิษฎ์นันทน์ โชตริสนิรมิต ปี 2 เปียโน รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 2 ไทย 
29 นางสาวธนวรรณ พ่ึงตาํบล ปี 1 ฆ้องวงใหญ ่ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดบั 3 ไทย 
30 นายรวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน ปี 1 กีตาร ์ รางวัลเหรียญเงิน ไทย 
31 นางสาวอรจิรา อุดมจรรยา ปี 1 จะเข้ รางวัลเหรียญเงิน ไทย 
32 นายณัฐภทัร เรืองบุญ ปี 2 ระนาดเอก รางวัลเหรียญเงิน ไทย 
33 นางสาวจิราภา วังคะออม ปี 4 เปียโน รางวัลเหรียญเงิน ไทย 
34 นางสาวอันดา ภูมิณรงค ์ ปี 3 ไวโอลิน รางวัลเหรียญเงิน ไทย 

“Golden Classical Music Awards” International Competition (New York) 
35 นายปภทัร ์เลิศชาญวิทย ์ ม.4 เปียโน 1st Prize (Piano: Intermediate) สหรัฐฯ 
36 นางสาวพิมพ์ตา แก้วสุรลิขิต ม.4 เปียโน 1st Prize (Piano: Intermediate) สหรัฐฯ 

Yamaha Guitarina 2019 

37 นางสาวธมลวรรณ ชกูลิ่น ปี 1 กีตาร ์ รางวัลชนะเลิศ ไทย 
38 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก ม.6 กีตาร ์ 1 ใน 10 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ไทย 

CGO Guitar Competition 2019 

39 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก ม.6 กีตาร ์ 1st Prize (Solo 18) ไทย 
40 นางสาวธมลวรรณ ชกูลิ่น ปี 1 กีตาร ์ 2nd Prize (Solo Open) ไทย 

Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2019 

41 นายอลันดา ฉันทรัตนโชค ปี 2 กีตาร์ไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศ ไทย 
Thailand Jazz Competition 2019 

42 นายณัฐกติติ์ ธนพูลสวัสดิ ์ ปี 2 แซกโซโฟน รางวัล Outstanding Musicians ไทย 
Thailand Isan International Guitar Festival & Competition 2019 

43 นางสาวพัชรพร จิระสานต ์ ม.4 กีตาร ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที ่1 (กีตาร์
คลาสสิก โซโล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี) 

ไทย 

44 นายรวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน ปี 1 กีตาร ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที ่1 (กีตาร์
คลาสสิก โซโล รุ่นอายุ 18 ปีข้ึนไป) 

ไทย 

45 นายวรศิ สุคนธปฏิภาค ปี 2 การประพันธ์ดนตรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที ่2 
(การประพันธบ์ทเพลงสําหรบัเดี่ยวกีตาร์) 

ไทย 
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Altamira Thailand International Guitar Competition 2019 

46 นางสาวจิตสุภา เพชรมาก ปี 1 กีตาร ์ 1st Prize (Category C: Open) ไทย 
47 นายปณัณ ์แสนโสภา ม.4 กีตาร ์ 1st Prize (Category B: Up to 18 

years old) 
ไทย 

48 นางสาวพัชรพร จิระสานต ์ ม.4 กีตาร ์ 2nd Prize (Category B: Up to 18 
years old) 

ไทย 

The 1st Bangkok Classical Music Festival 

49 นายธยานะ ทวิบุญยะกร ปี 2 เปียโน Gold Prize (Piano: Youth B) และ 
Gold Prize (Piano: Duet) 

ไทย 

50 นายปรัชญากร ยะตา ปี 2 เปียโน Gold Prize (Piano: Duet) ไทย 
51 นางสาวอรปรีญ์ยา อริยรัตนหิรัญ ม.5 ขับร้องสากล Gold Prize (Vocal Classical: Youth A) ไทย 
52 นางสาววิษา นพพร ม.5 ขับร้องสากล Platinum Prize (Vocal Classical: 

Youth B) 
ไทย 

การประกวดขบัร้องเพลงกลอ่มลูก 4 ภาค ประจําปี 2562 

53 นางสาวชนกนันท์ จันทร์สว่าง ปี 3 ขับร้องไทย รางวัลชนะเลิศ (ประเภทนกัศึกษา
ระดับอุดมศกึษา) 

ไทย 

G.H.M International Guitar Art Festival and Competition 2019 (Shenzhen) 
54 นายรวิสุต ปฏิพัทธ์วศิน ปี 2 กีตาร ์ 1st Prize (Classical Guitar Open 

Group) และ 
Best Performance (Set Piece in 
Classical Guitar Open Group) 

จีน 

The 2nd Hong Kong International Music Competition for Young Pianists 

55 นายธยานะ ทวิบุญยะกร ปี 2 เปียโน 1st Prize (Piano Duet and Duo: 
Piano Duo Open Class) 

ฮ่องกง 

56 นายปรัชญากร ยะตา ปี 2 เปียโน 1st Prize (Piano Duet and Duo: 
Piano Duo Open Class) 

ฮ่องกง 

ประกวดขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปี 2562 

57 นายฉันทัช นีล ไนท ์ ม.5 ขับร้องสากล รางวัลชมเชย (ระดับมัธยมศึกษา) ไทย 
Singapore Asia Youth Piano Competition 2019 

58 นายปภทัร ์เลิศชาญวิทย ์ ม.5 เปียโน Gold Prize (Senior B Category) สิงคโปร ์
Excellent International Music Open Competition 2019 

59 นางสาวญาณกิา แย้มเยื้อน ปี 2 ขับร้องสากล 1st Prize (University Voice Category) ไต้หวัน 
60 นายจตุพล ปนิทิพย์ ม.6 ขับร้องสากล 1st Prize (High School Category) ไต้หวัน 
61 นายจรณ ์ยะสะวุฒ ิ ม.5 ขับร้องสากล 2nd Prize (High School Category) ไต้หวัน 
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กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 วนัที ่1 มนีาคม 2562 อาจารย์ดรนิ พนัธุมโกมล รองคณบดฝ่ีายการ
ศึกษา วิชาการและวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม  
ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 50 ปี 
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 วันที่ 11 เมษายน 2562 คณบดีร่วมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ คณาจารย์ บคุลากร และศษิย์ปัจจบุนั เข้าร่วมพธีิขอพร รดน�า้
ด�าหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจ�าปี 2562
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 วันที่ 20 กันยายน 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมเป็นเจ้าภาพใน
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
พลเอก เปรม เป็นบคุคลส�าคญัของแผ่นดนิ ปฏบิตัตินอย่างเรยีบง่าย ซือ่สตัย์ 
สุจริต ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญา เพื่อถวายงานรับใช้ใต้
เบือ้งพระยคุลบาท และรบัใช้ประเทศชาตจินวาระสดุท้าย ท่านเป็นผูส้นบัสนนุ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ท่านได้สนับสนุนให้เกิด
การจดัตัง้กองทนุเปรมดนตร ีเพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างยั่งยืนต่อไป

 วันที่ 24 กันยายน 2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
พระราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 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

 ลําดับ ระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562  

จํานวนนักศกึษา
เข้าใหม ่

จํานวนนักศกึษาท่ี
กําลังศึกษา 

จํานวนผู้สําเรจ็
การศึกษา 

 

 ระดับต่ํากว่าปริญญาตร ี 67 177 83  

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพดนตรี 67 177 83  

 ระดับปริญญาตรี 207 789 162  

2 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 207 789 162  

 ระดับปริญญาโท 24 175 52  

3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 11 67 16  

4 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  13 53 12  

5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)   55 24  

 ระดับปริญญาเอก 11 56 2  

6 ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 7 41 1  

7 ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  4 15 1  

  รวมท้ังส้ิน 309 1,197 299 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 39 40 49 73

1,263 1,279 1,218 1,173 1,124

1,298 1,318
1,258 1,222 1,197

2558 2559 2560 2561 2562

จํานวนนักศึกษาต่างชาติ จํานวนนักศึกษาไทย รวม

จ�านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ปี 2558-2562
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264 251 
221 

195 177 

2558 2559 2560 2561 2562

YAMP

761 764 
756 

770 

789 

2558 2559 2560 2561 2562

B.M.

109 98 
83 74 67 

2558 2559 2560 2561 2562

M.A.

43 
52 

63 57 53 

2558 2559 2560 2561 2562

M.M.

89 
117 

94 
79 

55 

2558 2559 2560 2561 2562

M.A. (Sp.)

24 27 
33 35 

41 

2558 2559 2560 2561 2562

Ph.D.

8 9 8 

12 
15 

2558 2559 2560 2561 2562

D.M.

จ�านวนนักศึกษาจ�าแนกตามหลักสูตร
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สาขาสยามพารากอน,
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สาขาซีคอนสแควร์,
851, 34%

สาขาซีคอนบางแค,
458, 19%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,298 1,318 1,258 1,222 1,197

2,431 2,483 2,573 2,534 2,476

2558 2559 2560 2561 2562

Degree Non-Degree

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติจ�าแนกตามระดับการศึกษา

นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรส�าหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาดนตรีส�าหรับบุคคลทั่วไป

เปรียบเทียบจ�านวนนักศึกษาแบบนับหน่วยกิต (Degree) กับแบบไม่นับหน่วยกิต (Non-Degree)
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รวม 360 คน

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

กลุ่มดุริยางคศาสตร์ 141 คน

ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรบับุคคลทัว่ไป 

(MCGP) สายวิชาการ 13 คน

สํานักงานการศึกษาและวิจัย 23 คน

สํานักงานบริการวิชาการฯ 29 คน

ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรบับุคคลทัว่ไป 

(MCGP) สายสนับสนุน 26 คน

สํานักงานคณบดี 128 คน

59.22% 40.78%

122 84

33.12% 66.88%

51 103

สายวิชาการ

154 คน (42.78%)

สายสนบัสนนุ

206 คน (57.22%)

(1%)

(99%)

เอเชีย 2

ไทย 204
สายสนบัสนนุ

206 คน

ไทย 114(74.03%)

อเมริกา 16

แอฟริกา 1

เอเชยี 11

ยุโรป 12

รวม 40

ต่างชาติ 40

สายวิชาการ

154 คน

(25.97%)
รวม 360 คน

เช้ือชาติ

เพศ

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

บุคลากร
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อาจารย์

146

ผศ.

5

รศ.

2

ศ.

1

< UG  UG MA PhD

3.25% 17.53% 3.25% 25.97%

5
27

82

40

< UG  UG MA PhD

91
94

21

44.17% 45.64% 10.19%

32

117

5

พม พว ลจตปท

199

7

พม พว ลจตปท
0

0

154 Faculties
(42.78%)

206 Staffs
(57.22%)

ประเภทการจ้าง

การศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62

รวม 360 คน

16

8

19

29

84

24

11

14

111

25

19

บริหาร 72 (20%) ปฏิบัติการ 288 (80%)

Leader

Management

Performing

Non-

Performing

MCGP

สนง. 

การศึกษา

และวิจัย

สนง.

คณบดี

สนง. 

บริการ

วิชาการฯ

MCGP

ประเภทงาน

จํา
นว
นพ
นัก
งา
น

สายวิชาการ

สายสนบัสนนุ

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62
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งบประมาณ
 ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลยัดุรยิางคศิลป์ได้รบัอนมุตังิบประมาณ

จ�านวน 493,377,700 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 126,916,800 
บาท เงนิรายได้วทิยาลยั 366,460,900 บาท โดยจ�าแนกตามแหล่งเงนิและ
หมวดรายจ่าย ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�าแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2562
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เงินรายได้วิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน รวม

หน่วย: ล้านบาท 
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เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้วิทยาลัย

หน่วย: ล้านบาท 
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ปีงบประมาณ / แหล่งเงิน  งบบุคลากร   งบดําเนินงาน   งบลงทุน   เงินอุดหนุน   รายจา่ยอื่น   รวมท้ังส้ิน  

2558 122.04 161.97 358.95 145.62 13.94 802.52 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.38 4.33 307.52 130.28   462.52 

เงินรายได้วิทยาลัย 101.65 157.64 51.43 15.33 13.94 340.00 

2559 147.56 174.18 213.23 146.94 15.00 696.91 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.35 4.45 190.61 130.28   347.70 

เงินรายได้วิทยาลัย 125.20 169.73 22.62 16.66 15.00 349.21 

2560 142.34 187.84 117.02 151.40 4.93 603.52 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 24.32 4.64 78.73 130.28   237.98 

เงินรายได้วิทยาลัย 118.02 183.20 38.29 21.12 4.93 365.55 

2561 143.25 199.28 44.54 120.84 5.00 512.92 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.68 4.55 24.54 105.52   157.29 

เงินรายได้วิทยาลัย 120.57 194.73 20.00 15.33 5.00 355.63 

2562 150.39 216.24 49.90 70.71 6.15 493.38 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.35 3.48 49.90 51.19   126.92 

เงินรายได้วิทยาลัย 128.04 212.76 0.00 19.52 6.15 366.46 

รวมท้ังส้ิน 705.58 939.52 783.64 635.51 45.01 3,109.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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ใช้จ่ายจริง ภาระผูกพัน/กันเงิน วงเงินงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท 

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2558-2562

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและผลการใช้จ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ปี 2558-2562



คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2562
1. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2. นางธิดารัตน์ มงคลประภา
3. นางสาวคนึงนิจ ทองใบอ่อน
4. นายศรายุทธ์ ทัดศรี
5. นางสาวนาฏประวีณ ศุภศรี
6. นางสาวปิยะฉัตร แก้วท่าไม้

พิสูจน์อักษร นางสาวธัญญวรรณ รัตนภพ
ออกแบบสิ่งพิมพ ์นายนรเศรษฐ์ รังหอม


