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จดหมายข่าวภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ขอแสดงความยินดีกับวง DAS Percussion ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

ขอแสดงความยินดีกับวง DAS Percussion
ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Thailand
International Percussion Festival 2019
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 7-9
กุมภาพันธ์ 2562 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
อาจารย์ พ นั ส ต้ อ งการพานิ ช อาจารย์ ป ระจ า
ภาควิ ช าดนตรี ต ะวั น ตก วิ ท ยาลั ย การดนตรี
ภาพโดย คุณกัมพล จาตุพรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประมวลภาพการแสดงคอนเสิร์ต Sax Sing Song
ประจาปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาเครื่องเอกแซ็ก
โซโฟน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ควบคุมการแสดงโดย
อาจารย์ว ริ นธร สี เสี ย ดงาม รองคณบดีฝ่ า ยวิ ชาการ
วิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาควิ ชาดนตรี ตะวั นตก ขอแสดงความยิ นดี กั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพโดย คุณกัมพล จาตุพรธรรม

ประมวลภาพ BSRU Mixing and Mastering
Workshop จัดโดยกลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม (BSRU
Popular Music Department) วิทยากรโดย Justin
Hegburg หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ด น ต รี
มหาวิทยาลัยลาแซล ประเทศสิงคโปร์ และควบคุมโดย
อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
ข้อมูลจากเพจ College of Music BSRU
ภาพโดย คุณกัมพล จาตุพรธรรม

ภาพโดย คุณกัมพล จาตุพรธรรม
Guitar Workshop จัดโดยกลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม เมื่อ
วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ห้ อ งแสดงดนตรี ชั้ น 14
วิทยาลัยการดนตรี จัดโดยอาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
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โครงการค่ายจริยธรรมสาหรับครูดนตรี ประจาปีการศึกษา 2561
กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี ได้จัดโครงการค่ายจริยธรรมสาหรับครูดนตรีประจาปีการศึกษา 2561
ณ มูลนิธิโลกทัศน์สโมสร (ยิ้มละไม) และโรงเรียนคุรุสภา ต.ห่วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
นานักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมสาหรับครูดนตรี จานวน 20 คน เข้าร่วมโครงการฯ ควบคุมโดย
อาจารย์ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคุณวรพจน์ ทิพย์ถนอม เป็นการฝึกประสบการณ์การสอนดนตรี
ของนักศึกษา
และการเสริมสร้างหลั กคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาสอดคล้องกับ
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปรัชญาของครูดนตรีที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทางวิชาชีพ
ต่อไป โดยค่ายจริยธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ภาพโดย คุณวรพจน์ ทิพย์ถนอม

นักศึกษากลุ่มวิชาการสอนดนตรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนดนตรี
ณ โรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร
นักศึกษากลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนดนตรี
ณ โรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-เดือนกุมภาพันธ์
2562 ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การสอนดนตรีจากวิทยากรมืออาชีพ และได้ร่วมสอน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง
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หอแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-BSRU Music Hall

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหอแสดงดนตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มีความจุผู้ชมกว่า 300 ที่นั่ง
โดยได้แนวคิดจากความสร้างสรรค์ของระบบอคูสติก และผสมผสานความเรียบหรูตามธรรมชาติ สามารถจัดงานแสดงดนตรีได้อย่างหลากหลาย
รวมถึงระบบเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ ระบบไฟ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่พร้อมใช้สาหรับงานดนตรีโดยทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ให้ ความ
สนใจใช้หอแสดงดนตรี วิทยาลัยการดนตรีทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ วงดุริยางค์เครื่องลม Million Philharmonic งาน Asia Pacific
Saxophone Academy 2018 และงาน Thailand Clarinet Academy 2018 เป็นต้น

ห้องบันทึกเสียงแบบครบวงจร – Recording Studio

ห้องบันทึกเสียงแบบครบวงจร ตั้งอยู่บนชั้น 15 อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นห้องบันทึกเสียง
พร้อมอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยแบบครบวงจร รวมถึงคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกเสียง ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ ใช้
บริการแล้ว อาทิ การบันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยอาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร และการ
บันทึกเสียงบทเพลงสร้างสรรค์รูปแบบเพลงแจ๊ส โดย ดร.พนัง ปานช่วย รวมถึงการบันทึกเสียงจากศิลปินต่างๆที่มาใช้บริการ

ผู้ที่สนใจการใช้บริการหอแสดงดนตรีและห้องบันทึกเสียง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage BSRU Music
Center หรือโทร. 02-473-7000 ต่อ 2076, 2304 ในวันและเวลาราชการ
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