เรื่องเล่าจากคณบดี
ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวท
ิ ยาลัยดุรย
ิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม 2563

ขอแสดงความยินดี

01
ดร.เอริ นาคากาวา ได้รับอนุมัติ
ผูช่แต่้ วยศาสตราจารย์
งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่

02
อ

าจารย ดร.ตรีทิพ บุญแยม ได้รับอนุมัติแต่งตั้ง
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 551
550 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ขอขอบคุณ

ร้

อยตรี พงศธร ศิรสิ าคร รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนครปฐม และนางณัฏฐ์จิรา
ศิรสิ าคร (11 มกราคม 2563) ขอขอบคุณ
ทีท่ า่ นได้ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมชมการ
แสดงคอนเสิร์ตวันเด็ก นิทานเพลงเรื่อง
สุดสาคร พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็น
เกียรติแก่ศิลปิน

ศ

าสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้
บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่
ท่านเข้าติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ าน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
(PA-Visit) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (16 มกราคม
2563)
01

น

ายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธาน เปิดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อ
การเรียนรู้ ครั้งที่ 12 (Thailand International Jazz
Conference 2020 (TUJC 2020) (31 มกราคม
2563)

คุ

ณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ
อ�ำนวยการวงดุรยิ างค์ฟลิ ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณทีท่ า่ นร่วมให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลืม้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการเปิดงาน
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
(31 มกราคม 2563)

แ
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

ละขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เยี่ยมเยือนทุกท่าน ที่
ร่วมกันสร้างสรรค์การศึกษา กิจกรรมดนตรี ร่วมชืน่ ชม
ผลงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ :
การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษทั เมเจอร์
ซีนแี อด จ�ำกัด ในการแลกเปลีย่ นด้าน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม
และศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี ซึง่ จะ
เป็นขยายช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารให้หลากหลาย และสามารถ
เข้าถึงผูค้ นทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้ (17
มกราคม 2563)
• “The Makerspace”
การรวมผูเ้ ชีย่ วชาญจากศาสตร์
ต่างๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี ศิลปะเพื่อขยายผลในระดับ
อุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ City
of Music
ในวันที่ 10 – 11 มกราคม
2563 ได้จดั คอนเสิรต์ วันเด็ก นิทาน
เพลงเรือ่ งสุดสาคร ซึง่ รวม นักดนตรี
นักประพันธ์เพลง วาทยกร ศิลปิน
02

สร้างสรรค์หนุ่ ผูเ้ รียบเรียงบทประพันธ์
ศิลปินวาดภาพทรายเล่าเรื่อง นัก
แสดงเชิดหุน่ ช่างเทคนิคระบบภาพ
เสียง ร่วมกันสร้างสรรค์ละครเพลง
ในกิจกรรมครัง้ นี้ ได้รบั ความร่วมมือ
จากมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อ
สังคม เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

• โครงการ City of Music :
โครงการ City of Music พัฒนา
จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของ
UNESCO เป็นการพัฒนาพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญด้านดุริยางคศาสตร์ ศิลป
วัฒนธรรมดนตรี อุตสาหกรรม
ดนตรี และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
เป็นการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดสังคมดนตรี
ที่ยั่งยืน
สื บ เนื่ อ งจากการที่ จั ง หวั ด
นครปฐม มีสถาบันการศึกษาด้าน
ดนตรีชนั้ น�ำ มีพระราชวังสนามจันทร์
ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ดนตรีที่
ส�ำคัญ โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั กับการดนตรี ทีท่ รงก่อตัง้
ทั้งงานดนตรีไทย ดนตรีฝรั่ง จนได้
สืบสานการเป็นครูเป็นแบบอย่าง
ให้ศิลปะการแสดงของชาติมั่นคง
ตกทอดมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติจนถึงทุกวันนี้

•ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (13
มกราคม 2563)
•ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม
(21 มกราคม 2563)
ในเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าสูก่ าร
ศึกษาความเป็นไปได้ เตรียมความ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณพูนพิศ
พร้อมในการด�ำเนินโครงการ แสวงหา
อมาตยกุล
เครือข่ายความร่วมมือ ประสานงาน
ภาคส่วน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัด
ในเดือนมกราคมนี้ ได้รว่ มปรึกษา ท�ำค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
หารือ ขอค�ำแนะน�ำแนวทางการ โครงการต่อไป
ด�ำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ขอบคุณครับ
เลขาธิการคณะกรรมการแห่ง
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
ชาติวา่ ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) (7 มกราคม 2563)
•ผู้อ�ำนวยการยุทธศาสตร์
จังหวัดนครปฐม (10 มกราคม
2563)
•ศาสตราจารย์ เกียรติคณุ พูนพิศ
อมาตยกุล (13 มกราคม 2563)
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