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บทน า 

 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นับเป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาแรกที่เปิดด าเนินการพร้อม

กับการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพเมื่อปี พ.ศ.2517  โดยมีอาจารย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชา 

ดุริยศิลป์คนแรก  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากล    

แบบรอบด้าน เพ่ือให้สามารถท างานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้เปิดหลักสูตร

จ านวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยดุริยศิลป์ที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรีหลากหลาย

ด้านจ านวน  27 ท่าน และอาจารย์พิเศษจ านวน  4 ท่าน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารจัดการเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ความม่ันคง ยั่งยืน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ที่ 

2.2 บุคลากรมีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะตามต าแหน่งงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประ

สิมธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถเชิงสมรรถนะตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งต่อบุคลากรทั้งหมด กลยุทธ์ที่ 2.2.2 ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่ส าคัญของ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการ

จัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์หรือ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และ

ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์

ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ วิทยาลัยได้รับการ

สนับสนุนจากส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายงานจัดการความรู้ ได้ให้ความรู้ด้านวิธีการ

ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ ตามหัวข้อความรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
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แรงบนัดาลใจ/สถานการณ์ปญัหา 

 วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน : การเรียนการสอนดนตรีใน

ศตวรรษที่ 21 มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์

ทั้งหมด เพ่ือร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่ มีความรู้และได้ศึกษาแนวทางการเรียนใน   

ศตวรรษที่ 21 มาด้วยตัวเอง ซึ่งได้แก่ อาจารย์บฤงคพ วรอุไร เนื่องจากการเรียนการสอนและแนวคิด 

แนวปฏิบัติด้านการสอนแนวใหม่นี้ เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่อาจารย์ท่านนี้ได้สอนอยู่ และอาจารย์ได้น า

ความรู้ที่ ได้ศึกษามาสอนและทดลองใช้กับนักเรียน นักศึกษา ท าให้สามารถเล่าและแบ่งปัน

ประสบการณ์และแนะน ารายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ เพ่ือให้อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่สนใจศึกษาเพ่ิมเติมได้

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 ครั้งที่ ได้จัดขึ้นตลอดเดือน มิถุนายน 2560 

นอกจากนี้ยังได้คณะกรรมการทุกท่านที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะเห็นว่าสามารถ

น าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เกิดความคิดใหม่และแนวทาง  

การสอนใหม่ในอนาคตที่ได้ดัดแปลงมาจากการน าองค์ความรู้มาพูดคุยในวันนี้ได้ 

 นอกจากนี้อาจารย์หลายท่านยังมีความคิดเห็นว่าช่วงอายุของนักศึกษาและช่วงอายุของ

คณาจารย์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก หากคณาจารย์ได้ลองพยายามเข้าใจนักศึกษายุคใหม่ 

เข้าใจวิธีการใช้ชีวิต และความชอบในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ก็อาจสามารถท าให้ลดช่องว่างระหว่าง

วัย หรือลดความเบื่อหน่ายในการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ไม่

มากก็น้อย 
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แผนการจดัการความรู้ 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยศลิป ์

ขอบเขต KM : การเรยีนการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจดัการความรูด้า้นการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจ าสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 มา

ผลิตผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ อย่างน้อย 1 งาน 

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เปา้หมาย  งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 

1 การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารเพื่อ

ระดมความคดิ

ในการ

คัดเลือกหัวข้อ

ที่ส าคัญในการ

จัดจ าแผนการ

จัดการความรู้

ซึ่งได้แก่  

“การเรียนการ

สอนดนตรีใน

ศตวรรษที่ 

21” 

4 มีนาคม 

2560 

คณะกรรมการ

บริหารและ

คณาจารย์มี

ส่วนร่วมใน

การก าหนด

ประเด็น

ความรู้ที่

สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่

ก าหนด 

อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

ของคณะ 

กรรมการ 

บริหาร

ทั้งหมด 

2,058 คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

 

2 ค้นหาผู้มี

ความรู้ในแนว

ทางการสอน

ดนตรีใน

ศตวรรษที่ 21 

ซึ่งคณะ 

กรรมการ 

บริหารได้

เสนอ 

3, 17, 24

และ 31 

มิถุนายน

2560 

จัดกิจกรรมการ

จัดการความรู้

จ านวน 4 ครั้ง 

โดยให้อาจารย์

บฤงคพ วรอุไร 

เป็นประธาน

กลุ่ม และให้

คณาจารย์ท่ีมี

ความสนใจเข้า

อย่างน้อย 

5 คน ขึ้น

ไปและทุก

คนท่ีเข้า

ร่วม

กิจกรรม

ได้เสนอ

ความรู้

และได้

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้กลุม่

การสอนดนตรี

ในศตวรรษที่ 

21 

คณะกรรมการ 

การจดัการ

ความรู้กลุม่

การสอนดนตรี

ในศตวรรษที่ 

21 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยศลิป ์

ขอบเขต KM : การเรยีนการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจดัการความรูด้า้นการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจ าสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 มา

ผลิตผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ อย่างน้อย 1 งาน 

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เปา้หมาย  งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 

อาจารย์

บฤงคพ  

วรอุไร ที่มี

ความรู้ด้าน

การสอนดนตรี

ในศตวรรษที่ 

21 

ร่วมกิจกรรม

เพื่อให้ได้องค์

ความรู้ด้านการ

สอนดนตรีใน

ศตวรรษท่ี 21  

แสดง

ความ

คิดเห็นทุก

กิจกรรมที่

จัด 

3 เลขานุการของ

กลุ่มสรุป

ความรู้ตาม

ประเด็นและ

จัดหมวดหมู่

ความรู้จาก

กิจกรรม CoP 

1-13 

มิถุนายน 

2560 

เอกสารสรุป

ความรู้ตาม

ประเด็น

ความรู ้

ได้เอกสาร

ความรู้

ครบถ้วน

ตาม

ประเด็นที่

ก าหนด 

 อาจารย์ธเนศ 

วงษ์สิงห ์

เลขานุการ

กลุ่ม 

4 การประมวล

และกลั่นกรอง

ความรู ้

พิจารณา

เนื้อหาความ

ถูกต้องของ

องค์ความรู้

โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

และจัดท าเป็น

เล่มความรู ้

14-19 

มิถุนายน 

2560 

เล่มความรู ้ 1 เล่ม อาจารย์

บฤงคพ วรอุไร 

และอาจารย์

ธัญลักษณ์  

ภู่ริยะพันธ ์

ประธานกลุม่

และ

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้ 

มหาวิทยาลยั

พายัพ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยศลิป ์

ขอบเขต KM : การเรยีนการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจดัการความรูด้า้นการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจ าสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 มา

ผลิตผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ อย่างน้อย 1 งาน 

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เปา้หมาย  งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 

5 การเข้าถึง

ความรู้น าองค์

ความรู้

ประชาสมัพันธ์

ให้บุคลากร

ภายในคณะ

รับทราบ 

20-30 

มิถุนายน 

2560 

มีการเผยแพร่

องค์ความรู้บน

ฐานความรู้

ของ

มหาวิทยาลยั

แจ้งในที่

ประชุมคณะ

เพื่อให้

บุคลากร

รับทราบ 

ภายใน 1 

สัปดาห์ 

หลังจาก

ได้เล่ม

ความรู้

ฉบับ

สมบูรณ์มี

วาระแจ้ง

ให้

บุคลากร

ได้รับ

ทราบถึง

ช่องทางใน

การเข้าถึง

ความรู ้

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยศลิป ์

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจดัการความรูด้า้นการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจ าสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 

มาผลิตผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ อย่างน้อย 1 งาน 

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เปา้หมาย งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 

6 การแบ่งปัน

แลกเปลีย่น

ความรู ้

จัดกิจกรรม 

แลกเปลีย่น

เรียนรูภ้ายใน

คณะวิชา 
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กรกฎาคม 

2560 

มีกิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรียนรู้

ให้กับ

บุคลากร

ภายใน

คณะโดย

เป็นวาระ

หนึ่งในการ

ประชุม

คณาจารย์ 

โดยให้

เลขานุการ

ทีป่ระชุม

ร่วมกับ

ประธาน

ของแต่ละ

กลุ่มร่วม

การ

บรรยาย

ความรู้ที่

ได้รับให้

คณาจารย์

ทุกท่านฟัง 

คณาจารย์

ได้รับ

ความรู้จาก

การจัด

กิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรียนรู้

อย่างน้อย 

1 ครั้ง 

 คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

วิทยาลัยฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจดัการความรู ้(KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยศลิป ์

ขอบเขต KM : แนวทางการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะวิชาสามารถจดัการความรูด้า้นการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม :  

1. อาจารย์ประจ าสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21 

มาผลิตผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ อย่างน้อย 1 งาน 

ล าดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชี้วดั เปา้หมาย งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ สถานะ 

7 การน าองค์

ความรู้ด้าน

การสอนดนตรี

ในศตวรรษที่ 

21 มาปรับใช้

ในการผลติ

ผลงานเพื่อ

ประกอบการ

สอน  

ก่อนเปิด

ภาค

การศึกษา

ที่ 1 ปี

การศึกษา 

2560 

จ านวน

ผลงานท่ีมา

ใช้ในการ

สอน 

อย่างน้อย 

1 งาน 

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู้กลุม่

การสอนดนตรี

ตามแนว

ทฤษฎีของนัก

การศึกษา 

Carl Orff 
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คณะผูร้่วมด าเนนิการ 

1. อาจารย์บฤงคพ วรอุไร     ประธาน 

2. อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์    กรรมการ 

3. ดร.เมฆินทร์ เลิศต าหรับ                       กรรมการ 

4. อาจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ    กรรมการ 

5. อาจารย์จันทร์ โพธิ์     กรรมการ 

6. อาจารย์โอม จันเตยูร     กรรมการ 

7. อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์    กรรมการ 

8. อาจารย์เรมีย์ นามเทพ     กรรมการ 

9. อาจารย์รังสรรค์ พูลทรัพย์     กรรมการ 

10. อาจารย์อาทิตยา ผิวข า     กรรมการ 

11. อาจารย์ภราดา โรจนสุพจน์    กรรมการ 

12. อาจารย์พันธวัธ นาวิก     กรรมการ 

13. ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา     กรรมการ 

14. อาจารย์Peter Vandermooretele   กรรมการ 

15. อาจารย์Annette George    กรรมการ 

16. อาจารย์ธเนศ วงษ์สิงห์     กรรมการและเลขานุการ 
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การถอดบทเรยีนและสงัเคราะหค์วามรู้ 

 ประเด็นความเข้าใจด้านการสอนในศตวรรษที ่21 ของแตล่ะทา่น 

เล่าเรื่อง อ.พันธวัจน์ นาวิก 

สรุปประเด็น: ถ่ายคลิปเก็บไว้เนื่องจากการสอนบางเนื้อหาในห้องเรียนมีความน่าสนใจ เมื่อมี

จ านวนพอสมควรจึงน าไปเก็บไว้ในยูทูป จากนั้นจึงมีความสนใจจากบุคคลภายนอกที่ติดตาม ติดต่อ

สอบถาม ชื่นชม เนื่องจากองค์ความรู้ที่จัดท านั้นตอบโจทย์ผู้ที่สนใจ และส าคัญที่สุดเป็นภาษาไทย ใช้

ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่เป็นวิชาการจนเกินไป 

เล่าเรื่อง อ. นรเศรษฐ์ อุดาการ 

สรุปประเด็น:  ได้จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ไว้ด้วยเช่นกัน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการสอน

นักศึกษามากกว่าการเผยแพร่กับบุคคลภายนอก ข้อดีคือ สะดวกในการเก็บข้อมูล แต่บุคคลภาย

สามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากได้เปิดข้อมูลในยูทูปเป็นสาธารณะ  

เล่าเรื่อง อ.วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์ 

สรุปประเด็น : แชร์ประสบการณ์การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของเบริกเลย์ ชี้ให้เห็นมาตรฐาน

หลักสูตรของต่างประเทศกับของเราซึ่งความเข้มข้นแตกต่างกัน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ส่วนมากมีคอร์สออนไลน์ในระดับปริญญาตรีแล้ว   

เล่าเรื่อง ดร.เมฆินทร์ เลิศต าหรับ 

สรุปประเด็น : การสอนออนไลน์สามารถท าได้กับวิชาอ่ืน แต่ในการศึกษาดนตรีอาจจะไม่

เหมาะสมนัก เพราะการถ่ายทอดเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  

เล่าเรื่อง อ. ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ 

สรุปประเด็น: พูดถึงการเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ก็ใช้ระบบการเรียนการสอน

ผ่านทางวิดีโอ  

เล่ารื่อง อ.ภราดา โรจนสุพจน์ 

สรุปประเด็น:  พูดถึงการศึกษาดนตรีในระบบ นอกระบบ และการศึกษาดนตรีตามอัธยาศัย 

เราไม่สามารถออกนอกระบบได้ เราควรจะพัฒนาอย่างไร กฎของ สกอ.เราท าตามทุกอย่างแต่ผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นคือ การถดถอยในหลายด้าน เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่เอกสารที่อยู่ในกระดาษมากจนเกินไป 

อาจารย์รุ่นเก่าที่จะเกษียณ รู้สึกว่าโชคดี ที่จะพ้นจากระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์เหล่านั้น ยกตัวอย่าง 

มคอ. ทั้งเจ็ด เป็นต้น ท าให้มาตรฐานของดุริยศิลป์ต่ าลง แทนที่ อาจารย์ผู้สอนจะได้ใช้เวลาในการ

สอน พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ กลับต้องใช้เวลาส่วนมากไปกับการท างานเอกสาร และยกตัวอย่างใน
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ช่วงเวลาที่พายัพเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก พายัพเป็นผู้น ากระแสสังคม ชี้น าสังคม อ.ภารดา 

สนับสนุน การเรียนดนตรีตัวต่อตัว เนื่องจากการถ่ายทอดจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่า  

เล่าเรื่อง อ. Peter Vandermooretele 

สรุปประเด็น:  สนับสนุนให้ยกเลิก มคอ. และ สนับสนุนการเรียนดนตรีแบบตัวต่อตัว  

เล่าเรื่อง อ. อาทิตยา ผิวข า 

สรุปประเด็น: .ใช้สื่อการสอน ออนไลน์ ในการสอนร าไทย  

เล่าเรื่อง อ.เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น:  ใช้สื่อ เพ่ือกระตุ้นการเรียนการสอน แต่การสอนออนไลน์ส าหรับการสอน

ดนตรีอาจท าได้ยาก  

เล่าเรื่อง อ. รังสรรค์ พูลทรัพย์ 

สรุปประเด็น: ใช้สื่อ ยูทูป ช่วยในการสอนร่วมด้วย เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับผู้เรียน ใช้การ

อัดเบคกิ้งเทรคเพ่ือน าไปฝึกซ้อมส่วนตัวและยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นเสียงใน

ห้องเรียนในสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเช็คคุณภาพเสียงผู้เรียน มีตัวอย่างกราฟเคลื่อนเสียงที่ดี และไม่ดี 

ชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย การพัฒนาเสียงของผู้เรียนชัดเจน   

เล่าเรื่อง  ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา 

สรุปประเด็น: แม้ว่าจะมีข้อมูลในออนไลน์มากมาย การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก็ยัง

ส าคัญ เนื่องจากการจัดสรรข้อมูลการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ  และจ านวน

ผู้เรียนต้องเล็กลงไม่ควรใหญ่เกินไป และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นไม่ใช่เพียงแค่นั่ง

ฟัง   

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

อาจารย์แต่ละท่านมองการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้สื่อออนไลน์ 

ในการเรียนการสอน การใช้อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยท าให้การสอนสนุกและได้ผลคุ้มค่าถึงแม้ต้อง

ลงทุนมาก การเรียนการสอนที่เน้นขนาดกลุ่มผู้เรียนให้เล็กลงหรือการเรียนดนตรีแบบตัวต่อตัว ซึ่ง

สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
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 ประเด็นแนวทางการปรบัการเรยีนการสอนดนตรใีหเ้ปน็ไปในแนวทางในศตวรรษที ่21 

เล่าเรื่อง อ.ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ 

สรุปประเด็น : การเรียนที่นิวซีแลนด์ เน้นเพ่ิมความสามารถของนักเรียนรายบุคคล  เช่นจาก

นักเรียนที่ตกภาษาอังกฤษ แต่เมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ปีเดียวสามารถสอบ IELTS ได้คะแนนใน

ระดับสูง 6.5 เห็นว่าการเรียนในไทยคลาสเรียนใหญ่ ครูดูแลไม่ท่ัวถึง โดนบังคับเรียนในสิ่งที่เด็กไม่เห็น

ประโยชน์ สั่งให้ท าการบ้านที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ได้เน้นกระบวนการคิด แต่ที่นิวซีแลนด์ ขนาดห้องเรียน

เล็ก ครูสามารถเอาใจใส่นักเรียนได้มากข้ึน ตรวจการบ้านและให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล การเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน คอร์สเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถนักศึกษา

แต่ละคน การผ่านขั้นตอนการสอบจะไม่เท่ากัน ท าให้ผู้สอนสามารถแก้ไข วางแผนการให้ค าปรึกษา

ได้ดียิ่งขึ้น และ ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเลือกดูประวัตินักศึกษาได้ ดังนั้น ความกดดันก็กลับไป

อยู่ที่นักศึกษาที่ต้องเรียนให้ได้ระดับที่ดีเผื่อโอกาสในการได้รับงานท าหลังจากจบการศึกษา  มีการท า

รายละเอียดว่านักศึกษาคนนี้ เด่นด้านไหน ต้องเพ่ิมเติมด้านไหน  

เล่าเรื่อง อ.เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น : สนับสนุนให้มีการรายงานความก้าวหน้า การแนะน าหลังจากการสอบให้แก่

นักศึกษาเป็นรายบุคคลไม่ใช่แค่เพียงการให้คะแนน ในการบ้าน หรือในวิชาสอบปฎิบัติ เพ่ือนักศึกษา

จะได้น าไปปรังปรุงตนเอง 

เล่าเรื่อง อ.ธเนศ วงษ์สิงห์ 

สรุปประเด็น : สนับสนุนให้มีการรายงานผลเป็นรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษามีแรงจูงใจ        

แรงกระตุ้นที่จะพัฒนาต่อ เสนอการสอนแบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และรูปแบบการสอนจะเกิดขึ้นจาก 

ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสร้างขึ้นเอง 

 เล่าเรื่อง  อ.ภราดา โรจสุพจน์ 

สรุปประเด็น : การเรียนต้องขึ้นอยู่กับผู้ เรียน  ตัวแปรที่ส าคัญคือ  input ที่นักศึกษา

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ input ด้านมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฝั่ง สกอ. ไม่เคยเปลี่ยน เราต้องพัฒนาระบบ

ให้ตามให้ทันผู้เรียน การใช้วิธีออนไลน์ในระบบยังคงยากเนื่องจากมีข้อจ ากัด 

เล่าเรื่อง อ.บฤงคพ วรอุไร  

สรุปประเด็น : สกอ. มองเห็นมหาวิทยาลัย บริหารทุกอย่างผ่านกระดาษ ท าให้มองเห็น

ลักษณะของนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ยาก  และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงจุด 

 

 



 
2 

เล่าเรื่อง อ. พันธวัจน์ นาวิก 

สรุปประเด็น : นักศึกษาดนตรียังต้องเรียนดนตรีอยู่ ขึ้นอยู่ที่จะเลือกการศึกษาแบบใด    

แบบศึกษาด้วยตนเอง หรือ ศึกษาผ่านมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องจัด สถาณะการณ์ให้คนที่สนใจ

เรียนในระบบอยากจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ได้ 

1. มหาวิทยาลัยต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหาได้เอง 

2. ต้องเกิดการสร้างงาน ท างานจริง มีรายได้  

3. พาไปที่ที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองได้ เช่น การแข่งคณะนักร้องประสานเสียง 

    โลก     

4. การเชิญผู้ที่ประสบความส าเร็จมาเป็น อาจารย์พิเศษ เพ่ือเป็นการโฆษณาเชิญ 

   ชวนให้บุคคลที่สนใจ    

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

การเปรียบเทียบมุมมองการศึกษาดนตรีผ่านเเนวคิดแบบ Playlist Educationในอดีต วัยรุ่น

ในยุคซิกตี้ ฟังเพลงจากแผ่นไวนิลที่ต้องฟังตามล าดับ ทีละเพลง ในยุคต่อมาเป็นเทปคาสเส็ท และ 

ซาวอะเบาท์ ท าให้นักฟังเพลงมีอิสรภาพ น าเพลงติดตัวไปฟังที่ใดก็ได้ แต่ก็ยังต้องฟังตามล าดับ จาก

หน้า A พลิกสู่หน้า B ต่อมาเป็นแผ่น CD อ านวยความสะดวก ให้สามารถกดเลือกฟัง แทร็ก (track) 

ที่ชื่นชอบได้ทันที โดยไม่ต้องทนรอฟังเพลงก่อนหน้านั้น และฟังซ้ าได้ไม่จ ากัดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

เทคโนโลยี MP3 ท าให้เพลงกลายเป็นของสาธารณะ ทุกคนสามารถฟังเพลงต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

วัยรุ่นยุคนี้เก็บผลงานเพลงที่ชื่นชอบใน Play List (s) และแบ่งปันกันในเครือข่ายสาธารณะอย่างเสรี

ซ่ึงการเรียนการสอนแบบเดิมยังอยู่ในยุคคาสเซทคือ ต้องเรียงล าดับวิชาหากไม่เรียนวิชานี้ก่อนก็จะไม่

สามารถเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได้ แต่ในปัจจุบันนักศึกษาคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า playlist คือ นักศึกษา     

ไม่สนใจว่าจะเรียนวิชาใดก่อนหลัง ยกตัวอย่างเมื่อนักศึกษาดนตรีอยากแต่งเพลง เขาแต่งทันทีโดยไม่

สนใจว่าจะต้องเรียนทฤษฎีดนตรีก่อน แต่เมื่อพบว่าไม่สามารถท าได้อาจเกิดการถอยมาเพ่ือศึกษาใน

ล าดับก่อนหน้าหรือมากกว่า คือวิธีการเข้าหาความรู้ของนักศึกษาในปัจจุบันเปรียบเที ยบได้กับ      

ยุค CD หรือ mp3  บทบาทที่มหาวิทยาลัยควรจะเป็น มุมมองจากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอน 

ผลิตคนที่มีความรู้เพื่อออกไปพัฒนาประเทศ วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการสู่สังคมเป็นคลัง

สมองให้กับชุมชน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในเชิงอุดมคติมหาวิทยาลัยเป็นสมองของสังคม 

ส่วนมุมมองของนักศึกษา ไม่ได้สนใจว่ามหาวิทยาลัยจะคิดอย่างไร นักศึกษาสนใจที่สิ่งที่เขาอยากท า 

อยากเป็น เมื่อเรียนครบสี่ปีแล้วเขาสามารถท าสิ่งนั้นได้  
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ทักษะทีจ่ าเปน็ส าหรบังานในโลกใหม ่ 

1. ทักษะความถนัดเฉพาะอาชีพ  

2. ทักษะการสร้างสรรค์ สร้างงาน 

3. ทักษะการสื่อสาร  

4. ทักษะการท างานเป็นทีม นอกสายงาน  

อาจารย์เห็นว่านักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อหาความรู้เพราะความรู้มีอยู่ในโลกออนไลน์

อยู่เเล้ว เเต่นักศึกษามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ล้ าสมัยที่ไม่สามารถหาซื้อมาใช้

งานเองได้ ในกรณีของวิทยาลัยดนตรี นอกเหนือจากการเข้ามาทดลองใช้เทคโนโลยีทางเสียง เเละ

อุปกรณ์ระดับ Hi-end เเล้ว ยังรวมถึงการเข้ามาใช้โอกาสในการทดลองประสบการณ์ในวงดนตรีชนิด

ต่าง ๆ เช่น วงออเคสตร้า ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ไม่สามารถทดลองได้เองที่บ้านหรือไม่สามารถเรียนรู้

ผ่านทางสารสนเทศออนไลน์ได้ 

มหาวทิยาลัยในมมุมองใหม ่ 

1. ยังต้องสอนทักษะอาชีพ  

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ วิจัย  

3. จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย  

4. ดึงดูดกูรูเข้ามาเพ่ือเป็นคลังความคิด 

5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายข้ามอาชีพ 
 

 ประเด็น การปรบัการเรยีนการสอนทีว่ิทยาลยัดรุิยศลิปเ์พื่อใหส้อดคล้องกบัการเรยีนการ

สอนในศตวรรษที ่21 

เล่าเรื่อง อ. Annette George 

สรุปประเด็น : ไม่ว่าในอเมริกาหรือไทยการได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่    

เชิดหน้าชูตาให้กับครอบครัว นักศึกษาเข้ามาเพ่ือแสวงหาสังคม การยอมรับ มหาวิทยาลัยต้องท าให้

สังคมในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าดึงดูดให้นักศึกษาอยากเข้ามาเรียน นอกจากนี้ยังต้องโฆษณาให้บุคคล

ทั่วไปทราบว่าเรามอีาจารย์ที่เก่งเพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
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เล่าเรื่อง อ.บฤงคพ วรอุไร  

สรุปประเด็น : นักศึกษาบางส่วนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่ได้มองว่ามีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับสิ่งที่อยากเรียน

หรือไม ่

เล่าเรื่อง  อ.ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ 

สรุปประเด็น :  

1. นักศึกษามีค าถามต่อบางรายวิชาในหลักสูตร ว่าจ าเป็นหรือไม่ ท าให้นักศึกษา  

    จ านวนหนึ่งหายไประหว่างทาง  

2. นักศึกษาเข้าใจระหว่างค าว่า Conservatory และ University แตกต่างออกไป  

นักศึกษาเข้าใจว่าการมา University คือ Conservatory ซึ่ง Conservatory คือ

การเรียนดนตรีอย่างเดียวโดยเน้นไปที่การปฏิบัติ  

3. เราควรตั้งค าถามในการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตว่าดุริยศิลป์จะเด่นในด้านใด  

แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในด้านใด เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต เด่นในด้าน 

Jazz Music มหาวิทยาลัยมหิดล เด่นในด้าน Performance , Business Music 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด่นในด้าน  music education วิทยาลัยดุริยศิลป์ต้อง

ตอบให้ได้ว่าเด่นในด้านใด ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นนักศึกษาแบบ 

Multi-Function มีความสามารถหลายอย่างรอบด้าน 

4. นักศึกษาตัดสินใจเลือกจะเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเครื่องดนตรีเอกที่มี 

ความสามารถมากกว่าเลือกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกลุ่มของสาย 

Performance  

5. ในต่างประเทศ อาจารย์ที่มีศักยภาพสูงจะเลือกสอนในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น มี   

ชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น มีชื่อเสียงจะเลือกอาจารย์ที่มีศักยภาพสูง 

มหาวิทยาลัยจึงสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเด่นในด้านใด 

6. การตัดเกรดแบบระบบอักษร ไม่ได้วัดผลการเรียนแบบแม่นย านัก อาจารย์ควร 

ชี้แจงนักศึกษาเป็นรายคนท าให้นักศึกษารู้จุดอ่อนและรู้วิธีพัฒนาตนเองมากกว่า

เกรดระบบอักษรเพียงอย่างเดียว  
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เล่าเรื่อง อ.จันทร์ โพธิ์ 

สรุปประเด็น : การเข้าหาและให้ค าแนะน านักศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือสอบถามถึงความ

ต้องการอย่างแท้จริง (Coaching)  และให้ค าแนะน าที่ตรงจุดเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการเป็นอันดับ

ต้นๆในการเรียนดนตรี  

เล่าเรื่อง อ. ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ 

สรุปประเด็น : วิธีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน คือนักศึกษามีส่วนร่วมใน

การออกแบบ Couse Outline และเนื้อหาที่ส าคัญและจ าเป็นร่วมกับอาจารย์ เพ่ือให้เนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค์ และมีวิธีวัดผลที่ชัดเจน 

เล่าเรื่อง อ.ธเนศ วงษ์สิงห์ 

สรุปประเด็น : ในการสอนรายวิชา Ensemble อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือก  

บทเพลงและลักษณะของเพลงในการเรียนด้วยตนเอง  

วิธีการนี้ท าให้นักศึกษาตั้งใจในการเรียนเนื่องจากเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการอย่างแท้จริง การ

เรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักศึกษาไม่ขาดเรียนและท าการบ้านมาสม่ าเสมอ  นักศึกษาได้

แสดงผลงานอย่างดีเยี่ยม 

เล่าเรื่อง อ.บฤงคพ วรอุไร 

สรุปประเด็น : ควรจัดการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ให้บทเรียนให้นักศึกษาศึกษามา

ล่วงหน้าก่อนชั่วโมงเรียนท าให้อาจารย์สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลที่ทันสมัยได้มาก

ขึ้น การมีบทเรียนที่พร้อมจากอาจารย์ผู้สอน ในรูปแบบสื่อการสอนต่างๆที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้อาจารย์ผู้สอนมีเวลามากขึ้นในการอธิบายเพ่ิมเติม   

สิ่งใหม่ได้มากกว่าการสอนในเวลาเรียนทั้งหมด การใช้สื่อโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค ในการเก็บข้อมูล    

การสอนที่ผ่าน ที่มีการอพัเดท เพ่ือนักศึกษาสามารถกลับมาเรียนรู้ซ้ าได้ตลอดเวลา 

เล่าเรื่อง อ.พันธวัจน์ นาวิก 

สรุปประเด็น : 

1. นักศึกษาที่ไม่ตั้งใจเรียนมีอยู่ทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน 

2. นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน เกิดจากบทเรียนที่สอนไม่ใช่สิ่งที่นักศึกษาต้องการอย่าง 

    แท้จริง ต้องปรับให้สมดุลระหว่างสิ่งที่จ าเป็นต้องรู้และสิ่งที่อยากรู้ อ.พันธวัจน์ 

ทดลองในเฟสบุ๊ค ด้วยการสอนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ลึกซึ้งจนเกินไปท าให้มี

ผู้สนใจมากขึ้น น าไปสู่การต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นด้วย  

3. การสร้างภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน ตอบโจทย์ผู้เรียน เช่น การมีช่องทางติดต่อกับ 
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บุคคลในวงการ การรับรองการได้งานท า การให้รุ่นน้องได้เห็นรุ่นพี่ท่ีมีฝีมือ การ

ได้รับแรงบันดาลใจ เป็นต้น  

4. การใช้สื่อ online เป็นสิ่งที่สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจได้ 

มาก ยกตัวอย่างเช่นการท าคลิปสอนฟรี เป็นต้น 

เล่าเรื่อง อ.เรมีย์ นามเทพ 

สรุปประเด็น : การแจกงานที่ตรวจแล้วคืนกลับให้นักศึกษาและการแจ้งคะแนนสะสมตลอด

ภาคการศึกษาช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงพัฒนาการของตัวเองตลอดทุกสัปดาห์   

เล่าเรื่อง อ.อัจฉรา อุ่นใจ 

สรุปประเด็น : ใช้การเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาเรียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน พบว่านักศึกษาถกประเด็นในวิชาเรียนมากขึ้น 

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

อาจารย์สามารถใช้แนวทางดังต่อไปนี้เพ่ือปรับการเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 ที่

เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ 

1. Student-centered learning – การให้นักศึกษามีส่วนในการออกแบบการเรียน

ร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอน เช่น ร่วมกันออกแบบ Course Outline ร่วมกันคิดเนื้อหา

หรือบทเพลงที่น่าสนใจในการเรียนร่วมกัน เน้นการประเมินผลเป็นรายบุคคลใน 

การสอบเครื่องปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษารู้จุดอ่อนของตนเองเพ่ือสามารถน าค าแนะน า

ไปปรับใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

2. PBL - Project based learning – การเน้นการท างานเป็นทีม การให้โจทย์

เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้แก้ไขปัญหา โดยใช้เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนในชั่วโมง

เพ่ือให้นักศึกษาเน้นการคิด เน้นการสื่อสารที่นักศึกษาต้องน าไปใช้ในชีวิตการท างาน

จริง 

3. Constructivism – การให้ผู้เรียนเป็นผู้สังเคราะห์ความรู้เอง  

4. การใช้เทคโนโลยีน าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย ให้นักศึกษามีปฎิสัมพันธ์และ    

จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีโดยให้ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งใน

กิจกรรมในการเรียนการสอน 
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5. ให้อาจารย์ใกล้ชิดกับนักศึกษาและให้ค าแนะน ารายบุคคล ให้ค าแนะน าช่วยให้

ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตนเอง เช่น การเป็นผู้สอน การเป็นนักแสดง การเป็น

นักธุรกิจด้านดนตรี เป็นต้น 

6. ทุกรายวิชาเน้นให้นักศึกษาต้องได้ลงมือปฎิบัติจริง 

 ประเด็น การน าองคค์วามรูไ้ปปรบัใชใ้นการเรียนการสอน 

เล่าเรื่อง อ. ธเนศ วงษ์สิงห์ 

สรุปประเด็น  : จะน าเทคนิคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการท า course outline        

การเลือกบทเพลงและสไตล์เพลงในการเรียนการสอนกีตาร์ไฟฟ้า เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก   

อยากซ้อม อยากพัฒนาฝีมือ ความสามารถให้ได้ตามท่ีตนเองตั้งความหวังไว้กับครูผู้สอน 

เล่าเรื่อง อ. พันธวัจน์ นาวิก 

สรุปประเด็น : จะใช้ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการสอบ Jury เป็นรายบุคคลหลังจากที่

นักศึกษาสอบเสร็จ เพ่ือให้นักศึกษาทราบว่าการเล่นเครื่องดนตรีของนักศึกษานั้นยังขาดเทคนิค หรือ

การตีความหมายของเพลง การฝึกซ้อมให้เพลงนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยัง หรือมีวิธีในการแก้ไขเพ่ือให้ 

การเล่นดีขึ้นได้อย่างไร 

เล่าเรื่อง อ. นรเศรษฐ์ อุดาการ 

สรุปประเด็น : จะใช้ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการสอบ Jury เป็นรายบุคคลหลังจากที่

นักศึกษาสอบเสร็จ เพ่ือให้นักศึกษาทราบว่าการเล่นเครื่องดนตรีของนักศึกษานั้นยังขาดเทคนิค หรือ

การตีความหมายของเพลง การฝึกซ้อมให้เพลงนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยัง หรือมีวิธีในการแก้ไขเพ่ือให ้

การเล่นดีขึ้นได้อย่างไร 

สรปุความรูท้ีไ่ด้ 

คุณลักษณะทีค่วรเปน็ของวิทยาลยัดนตร ีในศตวรรษที ่ 21 

1. มหาวิทยาลัยต้องสอนทักษะอาชีพ  

2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ วิจัย  

3. มหาวิทยาลัยต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้ด้วยตนเอง 

4. มหาวิทยาลัยต้องดึงดูดกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นคลัง  

   ความคิด มหาวิทยาลัยต้องเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ มาเป็น    

   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสอนในรายวิชาต่างๆ 
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5. มหาวิทยาลัยต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายข้ามอาชีพ  

6. มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้น ากระแสสังคม 

7. มหาวิทยาลัยต้องสร้างบรรยากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้น่าเรียน น่าใช้เป็นแหล่ง 

   ศึกษาหาความรู้ 

8. มหาวิทยาลัยต้องสร้างภาพลักษณ์ และมเีอกลักษณ์ที่ชัดเจน 

9. มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งสร้างงาน ท าให้นักศึกษาได้ท างานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน  

10. คณาจารย์ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา สร้างทัศนคติที่ดใีนการเรียน การท างาน 

     ให้แก่นักศึกษา 

คุณลักษณะทีค่วรเปน็ของอาจารยใ์นศตวรรษที่ 21 

1. อาจารย์ต้องสร้างตนเองให้เป็นกูรู ดารา และแสดงตนเองให้แก่สังคม บุคคลภายนอกว่า 

   เป็นผู้รู้จริง 

2. อาจารย์ต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ และเป็นกูรูในด้านที่นักศึกษาสนใจ 

3. อาจารย์ต้องปรับสมดุลในการสอน ระหว่างสิ่งที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ กับ สิ่งที่นักศึกษา 

   อยากรู้ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้นได้ 

4. อาจารย์ต้องใส่ใจนักศึกษาเป็นรายบุคคล ให้รายละเอียดด้านการท างาน ให้รายละเอียด 

   ด้านการปรับปรุงพัฒนาฝีมือได้ 

5. อาจารย์ควรใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 

 รูปภาพประกอบ 
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