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บทนํา  
  วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นับเป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาแรกที่เปิดดําเนินการพร้อมกับการก่อต้ัง

วิทยาลัยพายัพเมื่อปี พ.ศ.2517  โดยมีอาจารย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาดุริยศิลป์คนแรก  การ

จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบ รอบด้าน เพ่ือให้สามารถทํางานด้าน

ดนตรีได้อย่างหลากหลาย วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้เปิดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร

บัณฑิต และหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ดําเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจําวิทยาลัยดุริยศิลป์ที่มี

ความรู้ความสามารถทางดนตรหีลากหลายด้านจํานวน  27 ท่าน และอาจารย์พิเศษจํานวน  4 ท่าน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเติบโตอย่างย่ังยืน เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการมีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ิที่ 2.1.3 พัฒนาระบบและ

กลไกบริหารงานบุคคลเพ่ือบริหารอัตรากําลังคน การจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของ

บุคลากรและผู้นําทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ตระหนักถึง

ความสําคัญของการจัดการความรู้เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจาก

ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล และความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของ

เอกสาร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรุ้ โดยเฉพาะในปีการศึกษา 

2558 น้ี วิทยาลัยได้รับการสนุบสนุนจากสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายงานจัดการความรู้ ได้ในความรู้ด้าน

วิธีการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ที่ถูกต้อง สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ตามหัวข้อความรู้ที่ระบุไว้ต้ังแต่ต้น 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
 

 

 วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทาง

ทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัย

ดุริยศิลป์ทั้งหมด เพ่ือร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ทีมีความสามารถเฉพาะด้านการสอนตามแบบ Carl 

Orff เน่ืองจากวิทยาลัยฯมีความเห็นว่าองค์ความรู้น้ีมีความสําคัญมากต่อการเรียนการสอน เน่ืองจากนักดนตรี 

Carl Orff เป็นนักการศึกษาที่นักดนตรีทุกคนต้องรู้จักและวิธีการสอนตามแบบ Carl Orff น้ันสําคัญกับการสอน

ดนตรีขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านน้ีในประเทศไทยมีจํานวนไม่มากนักและอาจารย์โสฬส คุปตรัตน์ ก็

เป็นท่านหน่ึงที่สอนรายวิชาน้ีมานานและมีความรู้ที่เช่ียวชาญมาก มีประสบการณ์การสอนที่มากมาย เพ่ือมา

ถ่ายทอดให้คณาจารย์รุ่นหลังได้รับทราบข้อมูล ซึ่งคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อน้ี

บางส่วนได้เคยเรียนวิชาน้ีในขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีพ้ืนฐานความรู้บ้าง จึงสามารถแสดงความคิดเห็น

และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่มและสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีได้ 
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แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเร่ือง) 
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารเพ่ือระดม

ความคิดในการ

คัดเลือกหัวข้อท่ี

สําคัญในการจัด

จําแผนการ

จัดการความรู้ซ่ึง

ได้แก่ “แนว

ทางการสอน

ดนตรีตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา Carl 

Orff” 

4 มีนาคม 

2559 

คณะกรรมการ

บริหารมีส่วน

ร่วมในการ

กําหนด

ประเด็น

ความรู้ท่ี

สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่

กําหนด 

อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

ของ

คณะกรรมการ

บริหาร

ท้ังหมด 

2,058 คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

 

2 ค้นหาผู้มีความรู้ใน

แนวทางการสอน

ดนตรีตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา Carl 

Orff ซึ่ง

คณะกรรมการ

บริหารได้เสนอ

อาจารย์โสฬส คุปต

รัตน์ ที่มี

ประสบการณ์ใน

11, 18, 

25

มีนาคม 

และ 1 

เมษายน 

2559 

จัดกิจกรรมการ

จัดการความรู้

จํานวน 4 คร้ัง 

โดยให้อาจารย์

โสฬส คุปตรัตน์ 

เป็นประธาน

กลุ่ม และให้
คณาจารย์ที่มี

ความสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรม

เพื่อให้ได้องค์

อย่างน้อย 5 

คน ข้ึนไปและ

ทุกคนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ได้เสนอ

ความรู้และได้

แสดงความ

คิดเห็นทุก

กิจกรรมท่ีจัด 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้กลุ่ม

การสอนดนตรี

ตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา 

Carl Orff 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้กลุ่ม

การสอนดนตรี

ตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา 

Carl Orff 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
ด้านการสอน

รายวิชา Orff และ

ได้ผ่านการอบรม

รายวิชา Orff จาก

ประเทศเยอรมันนี 

 

ความรู้ด้านการ

สอนดนตรีตาม

แนวทฤษฎีของนัก

การศึกษา Carl 

Orff 

 

 

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 เลขานุการของกลุ่ม

สรุปความรู้ตาม

ประเด็นและจัด

หมวดหมู่ความรู้จาก

กิจกรรม CoP 

8-22 

เมษายน 

2559 

เอกสารสรุป

ความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ 

 

 

 

 

ได้

เอกสาร

ความรุ้

ครบถ้วน

ตาม

ประเด็น

ท่ีกําหนด 

 อาจารย์หัทยา 

เฮ็ฟเนอร์และ

อาจารย์พันธ

วัจน์ นาวิก 

เลขานุการ

กลุ่ม 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 

4 การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

พิจารณาเนื้อหา

ความถูกต้องของ

องค์ความรู้โดย

ผู้เชี่ยวชาญ และ

จัดทําเป็นเล่ม

ความรู้ 

25-29 

เมษายน 

2559 

เล่มความรู้ 1 เล่ม อาจารย์โสฬส 

คุปตรัตน์และ 

อาจารย์ธัญ

ลักษณ์ ภู่ริยะ

พันธ์ 

ประธานกลุ่ม

และ

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้ 

มหาวิทยาลัย

พายัพ 

5 การเข้าถึงความรู้นํา

องค์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรภายในคณะ

รับทราบ 

2-6 

พฤษภาคม 

2559 

มีการเผยแพร่องค์

ความรู้บน

ฐานความรู้ของ

มหาวิทยาลัยแจ้งใน

ที่ประชุมคณะ

เพื่อให้บุคลากร

รับทราบ 

ภายใน 1 

สัปดาห์ 

หลังจากได้

เล่มความรู้

ฉบับสมบูรณ์

มีวาระแจ้งให้

บุคลากร

ได้รับทราบ

ถึงช่องทางใน

การเข้าถึง

ความรู ้

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6 การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ 

จัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในคณะวิชา 
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พฤษภาคม 

2559 

มีกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรีนนรู้ให้กับ

บุคลากร

ภายในคณะ

โดยเป็นวาระ

หนึ่งในการ

ประชุม

คณาจารย์ 

โดยให้

เลขานุการที

ประชุมร่วมกับ

ประธานของ

แต่ละกลุ่มร่วม

การบรรยาย

ความรู้ท่ีได้รับ

ให้คณาจารย์

ทุกท่านฟัง 

คณาจารย์

ได้รับ

ความรู้จาก

การจัด

กิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

อย่างน้อย 

1 คร้ัง 

 คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจัดการความรู้ด้านการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 

Orff ได้ 

หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการสอนดนตรีตามแนวทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff มาปรับใช้

กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาการการอ่าน ฟัง เขียน วิชาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2. อาจารย์ประจําสามารถนําความรู้มาสอนในรายวิชา Orff ได้ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7 การนําองค์ความรู้ด้าน

การสอนดนตรีตามแนว

ทฤษฎีของนักการศึกษา 

Carl Orff มาปรับใช้ใน

รายวิชาอื่นๆ เช่น 

วิชาการการอ่าน ฟัง 

เขียน วิชาการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี 

 

1 ภาค

การศึกษา 

จํานวน

อาจารย์ท่ีได้

นําความรู้มา

ใช้ในการสอน

รายวิชาอ่ืนๆ 

อย่างน้อย 

2 คน 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้กลุ่ม

การสอนดนตรี

ตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา 

Carl Orff 
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คณะผู้ร่วมดําเนินการ 
1. อาจารย์โสฬส คุปตรัตน์   ประธาน 

2. อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์  กรรมการ 

3. อาจารย์อัจฉรา อุ่นใจ   กรรมการ 

4. อาจารย์จันทร์ โพธ์ิ   กรรมการ 

5. อาจารย์โอม จันเตยูร   กรรมการ 

6. อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธ์ิ  กรรมการ 

7. อาจารย์เรมีย์ นามเทพ   กรรมการ 

8. อาจารย์รังสรรค์ พูลทรัพย์   กรรมการ 

9. อาจารย์อาทิตยา ผิวขํา   กรรมการ 

10. อาจารย์ภราดา โรจนสุพจน์  กรรมการ 

11. อาจารย์พันธวัจน์ นาวิก   กรรมการและเลขานุการ 

12. อาจารย์หัทยา เอ็ฟเนอร์   กรรมการและเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 ประเด็นOrff ที่ดุริยศิลป์ตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน 

เล่าเรื่อง อ.โสฬส คุปตรัตน์  

สรุปประเด็น อาจารย์บรู๊ซ แกสตัน ได้นําเคร่ืองดนตรีและวิชาOrff มาสอนที่ดุริยศิลป์เป็นคน

แรก โดยวิชาOrffเริ่มสอนทีO่rff Instituteเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของCarl Orff มีปรัชญาคือ 

จังหวะ ภาษา ท่าทาง 

 

เล่าเรื่อง อ. จันทร์ โพธ์ิ 

สรุปประเด็น การเรียนOrffเน้นการเคลื่อนไหว (Eurhythmic) 

ใช้จังหวะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกัน โดยที่ดุริยศิลป์มีการประดิษฐ์เครื่อง

ดนตรีจากวัสดุต่างๆด้วย 

 

เล่าเรื่อง อ.อาทิตยา ผิวขํา 

สรุปประเด็น นักศึกษาที่เรียนดนตรีและนาฏศิลป์จะมีความเข้าใจและรู้สกึในเรื่องของจังหวะ

มากกว่านักศึกษาทั่วไปซึ่งการเรียนOrffจะสามารถช่วยพัฒนาในด้านของจังหวะได้เป็นอย่างดี 

 

เล่าเรื่อง อ. อัจฉรา อุ่นใจ 

สรุปประเด็น วิชาOrffเป็นวิชาที่สนุกถ้าเริ่มสอนต้ังแต่ผู้เรียนอายุน้อยจะสามารถสร้างพ้ืนฐานที่ดี

ให้กับผู้เรียนดนตรีได้และOrffยังใช้คําศัพท์ง่ายๆในการทําให้ผู้เรียนเข้าใจและจําจังหวะแบบ

ต่างๆได้ดี 

 

เล่าเรื่อง อ. เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น เครื่องดนตรีOrff แบบระนาดสามารถเล่นเพลงได้หลากหลายโดยการถอดเอาโน้ต

ต่างๆออก ให้บางคนเล่นจังหวะหลัก. บางคนเล่นทํานองโดยการอิมโพรไวซ์ หรือการเรียนที่ไม่

ใช้เครื่องดนตรีเช่นการร้องเพลงทั้งแนวเดียวและการประสานเสียงมากที่สุดได้ถึงสี่แนว 

 

 

 

เล่ารื่อง อ.พันธวัจน์ นาวิก 
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สรุปประเด็น เคยได้เรียนดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทุ้ง (อ.โสฬส ประดิษฐ์เครื่องดนตรีมาใช้เสริมใน

การเรียนช้ัน Orff) เป็นการสร้างความเคลื่อนไหวเพ่ิมความสนุกสนานให้การเรียนทําให้ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กัน 

 

เล่าเรื่อง อ.ภราดา โรจนสุพจน์ 

สรุปประเด็น การเล่นOstinato ต้องมีพ้ืนจังหวะที่แข็งแรงและมีความคิดสร้างสรรค์โดยOrffเป็น

การเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนด้วย 

 

เล่ารื่อง อ. รังสรรค์ พูลทรัพย์  

สรุปประเด็น ประยุกต์ใช้ในการสอนจังหวะในการร้องเพลงเพ่ือใช้แก้ปัญหานักเรียนทีเ่ป็นผู้ใหญ่

ที่นับจังหวะไม่ค่อยได้ 

 

เล่าเรื่อง อ.ธวัช อัศวเดชาฤทธ์ิ 

สรุปประเด็น การสอนแบบOrff และ Dalcroze (ดาฃโครซ) จะเน้น Body Language ใช้

จังหวะสอดแทรกในการเคลื่อนไหวสอนจากง่ายไปหายากครูควรมีความรู้อย่างแท้จริงทําให้

ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานเรียนรู้ไปพร้อมพร้อมกับการเล่นเพราะความรู้บางอย่างจะติดอยู่กับผู้เรียน

ไปตลอดเช่น Ostinato 

 

เล่าเรื่อง อ.ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ 

สรุปประเด็น เป็นวิชาที่เรียนสนุกครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนที่มีทักษะอ่อน

สามารถเรียนรูจ้ากนักเรียนที่มีทักษะดีได้ ไม่มีการจด ไมม่ีการสอบข้อเขียน เน้นการสอบปฏิบัติ 

 

เล่าเรื่อง อ. หัทยา เฮ็ฟเนอร์ 

สรุปปนะเด็นOrffเป็นวิชาที่ผู้เรียนสามารถคดิสิ่งใหม่ได้เรื่อยเร่ือยโดยมีพ้ืนฐานในเรื่องจังหวะกับ

ความคิดสร้างสรรค์แต่ควรสอนในแนวทางของทฤษฎีด้วยจะได้เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน

มากขึ้น 

 

 

เล่าเรื่อง  อ.ดนุชา สมใจดี 
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สรุปประเด็น Orffเน้นเรื่องจังหวะ การประสานเสียง ควรเป็นวิชาบรรยายปฏิบัติและเป็นวิชา

บังคับ(วิชาแกน)ของหลักสูตรดุริยศิลป์ 

 

สรุปประเด็นจากคณาจารย์ 

 Orff จัดว่าเป็นวิชาที่มีความสําคัญสําหรับนักดนตรีควรจัดให้เป็นวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาทุกคนและควร

สอดแทรกการบรรยายหลักทฤษฎีและเน้ือหาร่วมด้วยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะเป็นวิชาแกนในการจัดทํา

หลักสูตรคร้ังต่อไป 

 

 ประเด็นวิชาOrff ในการนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ 

เล่าเรื่อง อ. โสฬส คุปครัตน์ 

สรุปประเด็นอาจารย์ โสฬส เกริ่นนําเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา Orff ที่ประเทศ

ออสเตรียใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปี เป็นการเรียนที่ไม่เน้นเอกสารโดยอาจารย์โสฬส ได้

ประยุกต์มาใช้สอนที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

-Orff เป็นเรื่องของการฟังการเลียนแบบการถามตอบการอิมโพรไวซ์ และการจินตนาการ 

-ลักษณะของการใช้เครื่องดนตรีต่างๆในการเรียนการสอนวิชา Orff ใช้เคร่ืองเคาะผสมกับเคร่ือง

ดีด สี ตี เป่า นํามาสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

 

เล่าเรื่อง อ.เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น ใช้ในวิชา Sight Singing มีการอิมโพรไวซ์ ทาํให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของจังหวะ

มากขึ้น 

 

เล่าเรื่อง อ.ธวัช อัศวเดชาฤทธ์ิ 

สรุปประเด็น ความรู้แบบOrffสามารถนําไปใช้ในวิชาอิเล็กโทนให้เล่นมอืซ้ายเป็นPattern 

จังหวะ และอิมโพไวซ ที่มือขวา 

เล่าเรื่อง อ. อัจฉรา อุ่นใจ 

สรุปประเด็น ใช้เมโลด้ีจากเพลงง่ายๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนสร้างRhythm ใส่เข้าไปในเพลง 

 

 

เล่าเรื่อง อ. พันธวัจน์ นาวิก 
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สรุปประเด็น สามารถนําองค์ความรู้ทั้งในด้านของการฟังการเลียนแบบการถามตอบกันอิมโพร

ไวซ์ และการจนิตนาการ มาร่วมในการเรียนการสอนวิชากลองชุดได้ 

 

เล่าเรื่อง อ.รังสรรค์ พูลทรัพย์ 

สรุปประเด็นสามารถนําวิชาOrffมาพัฒนาส่ือในการสอนร้องเพลงได้หลากหลาย 

 

เล่าเรื่อง อ.หัทยา เฮ็ฟเนอร์ 

สรุปประเด็น สามารถประยุกต์วิชาOrffใช้กับการเรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาดนตรีได้อีกด้วยไม่

จําเป็นต้องเป็นคนที่เรียนดนตรีในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 

เล่าเรื่อง อ.ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ 

สรุปประเด็น องค์ความรู้แบบOrffประยุกต์ใช้กับวิชาSight Singing ได้ เช่นกําหนดโจทย์โน้ต

โดเรมีและนําไปสร้างประโยคจังหวะ รวมถึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

 

เล่าเรื่อง อ.ภราดา โรจนสุพจน์ 

สรุปประเด็น สามารถนํามาประยุกต์กับวิชาจริยธรรมได้เพราะดนตรีมีที่มาจากที่เดียวกันคือ

การศึกษาอบรมปลูกฝังต้ังแต่เด็กเหมือนกันทั้งแบบOrff และแบบวิชาจริยธรรม 

 

เล่าเรื่อง อ.นรเศรษฐ์ อุดาการ 

สรุปประเด็น สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับวิชา Ensemble ได้อีกทั้งยังสามารถนําเรื่องของการ

ใช้Rhythm และการสร้างสรรค์เมโลด้ีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้อีกด้วย 

 

เล่าเรื่อง อ.จันทร์ โพธ์ิ 

สรุปประเด็น วิชาOrffสามารถนําไปใช้กับการสอนโน้ตในรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้เช่นให้โจทย์

เป็นโน้ตจังหวะต่างๆและให้นักศึกษาใส่เมโลด้ีเข้าไป 

 

เล่าเรื่อง อ.ดนุชา สมใจดี 

สรุปประเด็น วิชา Orff สามารถนําไปใช้กับวิชาดนตรีไทยทําให้เกิดการ "ด้นสด" ในการเล่น

ดนตรีไทยช่วยเพ่ิมสีสันมากขึน้ 
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 ประเด็น การทํากิจกรรมแบบ Orff 

 

เล่าเรื่อง อาจารย์ โสฬส คุปตรัตน์ 

สรุปประเด็น เปรียบเทียบเครื่องเคาะอินโดนิเซียทํามาจากไม้ไผ่มี 11 ลกู เรียงระดับเสียงแบบ 

Pentatonic ใช้ปล่องไม้ไผ่เป็นตัวทําให้เสียงสะท้อน โดยการเจาะรูตรงกลางและเครื่องดนตรี 

Orff แป้นตีเป็นโลหะมีกล่องไม้เป็นตัวขยายเสียงมี 13 ลกูจากโน้ต C - A(สูง) ซึ่งเหมาะกับ

ช่วงเสียงในการร้องของเด็ก 

 

สาธิตการทํากิจกรรมแบบ Orff 

-อุ่นเคร่ือง 

ให้นักเรียนเดิน ตอนแรกให้ยืนเป็นวงกลมแล้วเริ่มเดินเบาเบาต่อมาให้เดินตามแบบของตนเอง 

หาท่าทางของตัวเองแล้วให้เพ่ือนเลียนแบบการเดิน 

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนน่ังให้เบาที่สุดเป็นวงกลม โดยให้นักเรียนคนหน่ึงนับหน่ึงถึงห้าแล้วใหแ้ต่

ละคนน่ังลงไม่ให้พร้อมกับเพ่ือน 

 

-เกมการเคาะหัวเข่าเบาเบาเป็นจังหวะ 

ร้องทํานองเพลงตามครูหลังคําว่า"เอ้า" เน้ือเพลงคือ วางวางหยิบแล้วจงวางวาง (2รอบ) เล่นให้ดี

ไม่รีรอ รีบ วาง วางวาง (2รอบ) หยิบแล้วจงวางวาง (2รอบ) 

 

ถ้านักเรียนทํากิจกรรมไม่ได้เช่นน่ังไม่ได้ให้มีส่วนร่วมอย่างอ่ืนแทนเช่นตบมือหรือเคาะเคร่ือง

ดนตรี จะไม่ทิ้งนักเรียนคนใดคนหน่ึงไว้ 
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-เกมสส์่งของ 

หาของช้ินหน่ึงให้นักเรียนส่งรอบวงตามจังหวะต่อมาให้ใช้ของช้ินเล็กลงแจกคนละช้ินให้นักเรียน

หยิบวางถ้าใครส่งไม่ทันให้ออกจากวงในแต่ละรอบจนเหลอืแต่ผู้ชนะ 

 ประเด็น อภิปรายประโยชน์ของกิจกรรมแบบ Orff 

ผู้เล่า อาจารย์จันทร ์โพธ์ิ 

สรุปประเด็น กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกจังหวะได้อย่างดี 

 

ผู้เล่า อาจารย์พันธวัจน์ นาวิก  

สรุปประเด็น กิจกรรมน้ีเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกสมาธิและวินัยไปในตัว 

 

ผู้เล่า อาจารย์เรมีย์ นามเทพ  

สรุปประเด็น กิจกรรมน้ีฝึกการควบคุมความดังเบาของเสียง การร่วมวงเพ่ือการพัฒนาทักษะ

ทางสังคมความเป็นผู้นําผู้ตามและความคิดสร้างสรรค์ 

 

ผู้เล่า อาจารย์ธัญลักษณ ์ภู่ริยะพันธ์ 

สรุปประเด็น กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกการเคลือ่นไหวให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลง ซึ่งสามารถ

ใช้เพลงที่มีความเร็วแตกต่างกัน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว เป็นต้น 

 

ผู้เล่า อาจารย์พันธวัจน์ นาวิก 

สรุปประเด็น กิจกรรมน้ีช่วยฝึกความจําจังหวะนอกจากน้ันคนที่ออกแล้วให้หากิจกรรมให้ทําจะ

ได้ไม่รบกวนคนที่ยังเล่นเกมอยู่เช่น ตบมือช่วยร้อง เล่นเครื่องดนตรี หรือจับผิด 

ผู้เล่า อาจารย์เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น แนะนําการเรียกช่ือแต่ละจังหวะเป็นช่ือผลไม้ชนิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมองเห็น

ภาพของจังหวะในแบบต่างๆ ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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ผู้เล่า อาจารย์จันทร์ โพธ์ิ 

สรุปประเด็น ได้นํากิจกรรมการเลียนแบบ (imitation) ไปทดลองใช้แต่ไม่ค่อยประสบ

ความสําเร็จเพราะนักเรียนไม่มีความรู้สึกร่วมในด้านจังหวะจึงอาจต้องปรับโจทย์หรือวิธีการเล่น

ให้ง่ายลง 

 

 ประเด็น ลักษณะของเกมส์ แบบ Orff ในรูปแบบอ่ืนๆ 

อาจารย์โสฬส ให้นักเรียนยืนเรียงตามลําดับไหล่หน้ากระดานสมมติให้เป็นเปียโน ให้นักเรียนแต่

ละคนมีช่ือเสียงโน้ตดนตรีห้าเสียง โดเรมีฟาโซ วิธีการเรียงเสียงอาจให้คนที่เต้ีย ที่สุดอยู่เสียง

ตํ่าสุดหรือให้คนที่สูงที่สุดอยู่เสียงตํ่าสุดก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะตกลงกันครูแตะไหล่ให้นักเรียนแต่

ละคนส่งเสียงโน้ตของตัวเองโดยจะร้องเป็นเพลงแล้วให้นักเรียนคนอ่ืน เลน่ด้วย นอกจากสอน

เรื่องโน้ตแล้วยังสามารถสอนเรื่องคู่เสียงและจังหวะถ้านักเรียนมีมากสามารถทําเสียงต่างๆมาก

ขึ้นหรือเป็นเปียโนหลายๆตัวได้ 
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สรุปความรู้ท่ีได้ 
 

แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศกึษา Carl Orff 

 

 คาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) เป็นคีตกวีชาวเยอรมันที่มีช่ือเสยีงในศตวรรษที่ 20 เกิดเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1895 เสยีชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1982 ทฤษฎีการศึกษาของเขามีอิทธิพลในสาขาดนตรีศึกษาด้วย  

 ออร์ฟเช่ือว่าดนตรี(Music) การเคลื่อนไหว(Movement)และการพูด(Speech) เป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน

ไม่ได้ ทั้งสามสิง่รวมกันเป็นเอกภาพ ซึ่งออร์ฟเรียกว่า “ดนตรเีบ้ืองต้น”(Elemental Music) คําว่า ”ดนตรี

เบ้ืองต้น” น้ี หมายถึง การแสดงออกทางดนตรีของบุคคลทีเ่ป็นไปโดยธรรมชาติ ออร์ฟได้สังเกตจากเด็กในสภาวะ

แวดล้อมปรกติไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบังคับ เด็กจะใช้ดนตรี การเคลื่อนไหว และภาษาพูดไปพร้อมกัน เด็กที่กําลัง

เต้นรําจะร้องเพลงไปด้วย เมื่อเด็กร้องเพลงเขาก็มักจะเคลือ่นไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง

(https://th.wikipedia.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559) 

 การเรียนดนตรีแบบ Orff ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้ในหลายๆ ด้าน คือ Speech, Focus, Team work, 
Play, Communication, Critical thinking, Collaboration, Courage, Community, Confidence, 
Character, Caring, Capable, Cultured และ Compassionate โดยวิชา Orff เริ่มสอนที่ Orff Institute
ประเทศเยอรมนี เป็นแห่งแรก เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของ Carl Orff ตามปรัชญาการเรียนดนตรีที่ท่านได้ต้ังไว้
คือ จังหวะ ภาษา ท่าทาง  

 ที่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์บรู๊ซ แกสตัน ได้นําเคร่ืองดนตรีและวิชา Orff มาสอนที่สาขาดุริยศิลป์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ) เป็นคนแรก เมื่อพ.ศ. 2518 โดยเน้นการ
เคลื่อนไหว (Eurhythmic) ใช้จังหวะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกัน และใช้เคร่ืองดนตรี Orff 
เพ่ือสร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีของผู้เรียน  

 เครื่องดนตรี Orff มีลักษณะเป็นเคร่ืองเคาะผสมกับเคร่ืองดีด ส ีตี เป่า เครื่องที่นิยมคือเคร่ืองเคาะแบบ
ระนาด เพราะสามารถเล่นเพลงได้หลากหลาย และเล่นง่าย โดยถ้าเริ่มเรียนใหม่ๆ  ครูจะถอดเอาโน้ตต่างๆออก ให้
เหลือแต่โน้ตที่สามารถเล่นด้วยกันได้ และไม่เพ้ียน ให้บางคนเล่นจังหวะหลัก บางคนเล่นทํานองโดยการอิมโพ
ไวซ์ นอกจากน้ันยังมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นสื่อการสอนจากวัสดุต่างๆด้วย เช่น ไม้ไผ่ ยางรถยนต์ เป็น
ต้น หรือบางคร้ังก็เรียนโดยไม่ใช้เครื่องดนตรี เช่น การร้องเพลงทั้งแนวเดียวและการประสานเสียงมากที่สุดได้ถึงสี่
แนว 
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 หลังจากน้ันอาจารย์โสฬส คปุตรัตน์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยดุริยศิลป์ ได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรียน 
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาOrff ที่เมือง Salzburg ประเทศออสเตรียใช้เวลาในการเรียน 2 ปี เมื่อจบ
การศึกษาแล้วท่านได้นําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้สอนที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยในการ KM อาจารย์ได้สาธิต
วิธีการสอนแบบ Orff ดังน้ี 

 

สาธิตการทาํกิจกรรมแบบOrff 

-อุ่นเคร่ือง 

ให้นักเรียนเดิน ตอนแรกให้ยืนเป็นวงกลมแล้วเริ่มเดินเบาเบาต่อมาให้เดินตามแบบของตนเองหาท่าทางของตัวเอง
แล้วให้เพ่ือนเลยีนแบบการเดิน เมื่อเสร็จแลว้ให้นักเรียนน่ังให้เบาที่สุดเป็นวงกลมโดยให้นักเรียนคนหน่ึงนับหน่ึง
ถึงห้าแล้วให้แต่ละคนน่ังลงไม่ให้พร้อมกับเพ่ือน 

-สอนร้องเพลง วาง วาง  

ร้องทํานองเพลงตามครู โดยให้นักเรียนเคาะหัวเข่าเบาเบาเป็นจังหวะแล้วร้องเพลงตามครูทีละประโยค เมื่อครู
ร้องเสร็จหน่ึงประโยค ครูจะร้องคําว่า "เอ้า" แล้วให้นักเรียนร้องตาม 

 เน้ือเพลงคือ “วาง วาง หยิบแล้วจงวาง วาง (2รอบ) เล่นให้ดีไม่รีรอ รีบ วาง วางวาง(2รอบ) หยิบแล้วจง
วาง วาง” (2รอบ) 

ถ้านักเรียนทํากิจกรรมไม่ได้เช่นน่ังไม่ได้ให้มีส่วนร่วมอย่างอ่ืนแทนเช่นตบมือหรือเคาะเคร่ืองดนตรี จะไม่ทิ้ง
นักเรียนคนใดคนหน่ึงไว้ 

 -เกมส์ส่งของ 

หาของช้ินหน่ึงให้นักเรียนส่งรอบวง โดยร้องเพลงวาง วาง ไปด้วย เวลาวางของนักเรียนต้องวางตามจังหวะการ
ร้อง ต่อมาให้ใช้ของช้ินเล็กลงแจกคนละช้ินให้นักเรียนหยิบวางถ้าใครส่งไม่ทันให้ออกจากวงในแต่ละรอบจนเหลือ
แต่ผู้ชนะ 

-เกมสส์่งท้าย 

ครูให้นักเรียนยืนเรียงตามลําดับไหล่หน้ากระดานสมมติใหเ้ป็นเปียโน ใหนั้กเรียนแต่ละคนมีช่ือเสียงโน้ตดนตรีห้า
เสียง โด-เร-มี-ฟา-โซ วิธีการเรียงเสียงอาจให้คนที่เต้ียที่สดุอยู่เสียงตํ่าสุด หรือให้คนทีสู่งที่สุดอยู่เสียงตํ่าสุดก็ได้
แล้วแต่นักเรียนจะตกลงกัน เมื่อครูแตะไหลนั่กเรียนให้นักเรียนแต่ละคนสง่เสียงโน้ตของตัวเอง โดยจะร้องเป็น



20 
 

เพลงแล้วให้นักเรียนคนอ่ืนเล่นด้วย นอกจากสอนเร่ืองโน้ตแล้วยังสามารถสอนเรื่องคู่เสียงและจังหวะถ้านักเรียนมี
มากสามารถทาํเสียงต่างๆมากขึ้นหรือสมมติุเป็นเปียโนหลายๆตัวได้ 

 วิชาOrffเป็นวิชาที่สนุกถ้าเริ่มสอนต้ังแต่ผู้เรียนอายุน้อยจะสามารถสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้กับผู้เรียนดนตรีได้ 
และ Orff ยังใช้คําศัพท์ง่ายๆในการทําให้ผู้เรียนเข้าใจและจําจังหวะแบบต่างๆได้ดี การสอนแบบOrff สามารถใช้
ในวิชาอ่ืนได้ด้วย เช่น 

- วิชา Sight Singing มีการอิมโพรไวซ์ ทําให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของจังหวะมากข้ึน หรือกําหนดโจทย์โน้ตโด-
เร-ม ีและนําไปสร้างประโยคจังหวะ รวมถึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

- วิชาอิเล็กโทน ใช้เมโลด้ีจากเพลงง่ายๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนสร้างRhythm ใส่เข้าไปในเพลง หรือให้เลน่มือซ้ายเป็น 
Pattern จังหวะ และอิมโพไวซ์ที่มือขวา 

- วิชากลองชุด สามารถนําความรู้ทั้งในด้านของการฟังการเลียนแบบการถามตอบกัน อิมโพรไวซ์ และการ
จินตนาการ มาร่วมในการเรียนการสอนได้ 

- การสอนร้องเพลง สามารถนําวิชาOrffมาพัฒนาสื่อการสอนได้หลากหลาย 

- สามารถนํามาประยุกต์กับวิชาจริยธรรมได้เพราะดนตรีมีที่มาจากที่เดียวกันคือการศึกษาอบรมปลูกฝังต้ังแต่เด็ก
เหมือนกันทั้งแบบOrff และแบบวิชาจริยธรรม 

-วิชาEnsemble สามารถนําเรื่องของการใช้จังหวะและการสร้างสรรค์ทํานองมาประยุกต์ใช้ 

-ใช้สอนโน้ตในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เช่นให้โจทก์เป็นโน้ตจังหวะต่างๆและให้นักศึกษาแต่งทํานอง 

-วิชาดนตรีไทย ทําให้เกิดการ"ใส่ไข"่ (หรืออิมโพรไวซ์) ในการเล่นดนตรีไทยช่วยเพ่ิมสีสนัมากขึ้น 

- ช่วยพัฒนาในด้านของจังหวะในวิชานาฏศิลป์ 

- สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาดนตรี เป็นการทํากิจกรรมเพ่ือความบรรเทิงได้อีกด้วยไม่
จําเป็นต้องใช้เฉพาะนักเรียนดนตรีในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 การสอนแบบ Orff และ Dalcroze(ดาฃโคลซ) จะเน้น Body Language ใช้จังหวะสอดแทรกในการ
เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน ทําให้ผู้เรียนมปีฏิสัมพันธ์กัน Orff เป็น
วิชาที่ผู้เรียนสามารถคิดสิ่งใหม่ได้เรื่อยๆ โดยมีพ้ืนฐานในเรื่องจังหวะกับความคิดสร้างสรรค์ สอนจากง่ายไปหา
ยาก ครูควรมคีวามรู้อย่างแท้จริงทําให้ผู้เรยีนรู้สึกสนุกสนานเรียนรู้ไปพร้อมพร้อมกับการเล่นเพราะความรู้
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บางอย่างจะติดอยู่กับผู้เรียนไปตลอดเช่น การฟังการเลียนแบบการถามตอบ การอิมโพไวซ์ การจินตนาการและ 
Ostinato โดยเฉพาะการเล่น Ostinato ต้องมีพ้ืนจังหวะที่แข็งแรงและมคีวามคิดสร้างสรรค์  

 ในการเรียนการสอนครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอด เพราะเป็นวิชาที่เป็นวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติ ไม่มีการจดไม่มีการสอบข้อเขียน แต่เป็นการเรียนจากการทํากิจกรรม นักเรียนจะเรียนจากครู นักเรียน
อ่อนจะเรียนรู้จากนักเรียนเก่ง ดังน้ันครูจึงเป็นผู้ที่สําคญัทีสุ่ดในช้ันเรียน 

 เมื่อจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาแนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา Carl 
Orff  ที่ประชุมมีความเห็นว่า Orff เป็นวิชาที่มีความสําคญัสําหรับนักดนตรี ควรเปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษาทุกคน และควรสอดแทรกการบรรยายหลักทฤษฎีและเน้ือหาร่วมด้วย โดยจะจัดให้เป็นวิชาแกนสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ในการจัดทําหลักสูตรครั้งต่อไป 
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ภาคผนวก 

 รูปภาพประกอบ 

บรรยากาศกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายและทําความเข้าใจร่วมกันเกีย่วกับ
วิธีการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
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ร่วมกันทํากิจกรรมแบบ Orff ช่วงอุ่นเครื่อง 
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เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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กิจกรรมเกมส์รูปแบบ Orff 
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