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 การบริหารจัดการหลักสูตรมีจุดมุงหมาย จะชวยใหผู เรียนมั่นใจไดวาจะไดรับประโยชนสูงสุด

จากการศึกษา ซึ่งผูเรียนจะสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดเรียนรูนั้นนําไปประยุกตใชในสังคมอยางมี

ความหมายและเปนประโยชนมากที่สุด บทความนี้ขอนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
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Abstract
 The purpose of curriculum management is to help ensure that all students will get 

the most benefits of their education. The more global goal of curriculum management is for 

student to use all the knowledge and skills they have learned to contribute to society in a 

meaningful and beneficial way. This article presents the ideas about curriculum management 

in aesthetics to enhance professional of music by music professional management.
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การใชหลักสูตรและการสอน โดยสอดคลองกับ

การพัฒนาผู เรียน ตามลักษณะธรรมชาติการ

เรียนรูและตอบสนองเจตนารมณของหลักสูตร 

(วิชัย วงษใหญ, 2552 : 61) 

 หลกัสตูร เปนแผนหรือโครงการท่ีสรางขึน้มา

บทนํา
 การบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง 

การวางแผน การควบคุมดูแล กํากับติดตาม การ

จัดระบบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อสงเสริม

*นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
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เพื่อเปนแนวทางการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งอยูในรูป

ของเอกสารท่ีมีอยู หลายๆ ระดับ และสามารถ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพทั้งในหองเรียน 

ทั้งประสบการณของผูเรียนและที่บันทึกไว โดย

ผู สังเกตการณซึ่งประสบการณตางๆ เหลานั้น

จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของการเรียนรู ซึ่ง

มีอิทธิพลตอส่ิงที่ไดเรียนรู (Allan A. Glatthorn 

Floyd Boschee Bruce M. Whitehead, 2009 : 3) 

การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปจจุบัน ที่มี

การจัดการเรียนการสอนตามความตองการ 

(On-Demand) จัดใหเหมาะสมกับรายบุคคล 

(Personalized) และไมใช  เรียนเพียงแตใน

หองเรียนแตจะเปนหองเรียนชุมชนโลก (Global 

Community) โดยเปนการเรียนรูผานเครือขาย 

(Web-Based) การบริหารจัดการหลักสูตรจึงมี

การกระจายอํานาจสู ท องถ่ินและสถานศึกษา

ใหมสีวนรวมคดิรวมตดัสนิใจในการพัฒนาหลักสูตร

ของตนเองนั้นตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

วิธีการรูปแบบและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  

(Paradigm Shift) ซึ่งต องมีความเก่ียวเน่ือง

สัมพันธกันหลายระดับตั้งแตระดับชาติระดับ

ทองถ่ินและระดับสถานศึกษา ภารกิจหลักของ

สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหผู  เรียนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา

จึ งมี บทบาทสํ าคัญในการจั ดทํ าหลั กสู ต ร

สถานศึกษาโดยการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของ

ท องถิ่ นสู  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และ ดํ า เ นิ นก า ร นํ าห ลั กสู ต ร สู  ก า รป ฏิบั ติ

ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางมี

ประ สิทธิภาพ  การที่ จะทํ า ให ผู  เ รี ยนบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตรนั้น การบริหารหลักสูตร

ซึ่งเปนข้ันตอนที่สําคัญดังที่ไดกลาวไวขางตน

แลวน้ันจะตองทําอยางเปนระบบเพ่ือประสิทธภิาพ

ของหลักสูตร

 ดังน้ันหลักสูตรสําหรับศตวรรษท่ี 21 ตอง

เปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม

ไปสูกระบวนทัศนใหม ที่ทําใหโลกของนักเรียน

และโลกความเป นจริ ง เป นศูนย กลางของ

กระบวนการเรียนรู  มีการเนนการพัฒนาทักษะ 

ทัศนคติ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค 

เพื่ออนาคตที่มีทั้ งความสําเร็จและความสุข 

มีทักษะชีวิตและอาชีพ  มีความยืดหยุ นและ

ปรับตัว เปนตัวของตัวเอง มีทักษะทางสังคมและ

สังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผลิต มี

ความรับผิดชอบเชื่อถือไดมีภาวะผู นํา (Heidi 

Hayes Jacobs 2010:  7)  เพื่อตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงควรมีหลักสูตรที่ทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พัฒนาสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ มุ งให

เกิดระบบการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลสูง

สร างคนไทยใหมีศักยภาพทัดเทียมกับสากล 

และแนวหนาของความรู ของโลก แตหลักสูตร

ในปจจุบันพบวามีการนําความรูสูผูเรียนเปนแบบ

เนนเน้ือหา โดยผูเรียนจะตองเรียนเน้ือหาจาก 

8 กลุมสาระการเรียนรู ไมมีการเนนกระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตร จึงเป นหลักสูตรที่มุ ง

การเรียนรู   เฉพาะในหองเรียน  สิ่งที่ เรียกว า

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ แมจะมีบาง แตเปน

การกําหนดกวางๆ วาใหมี แตไม ได กําหนด

รายละเอียดผูเรียนไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

อย างจริงจังทําให  เกิดช องว างของการเรียน

ในหองเรียนกับการปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในกลุมรายวิชาท่ีสงเสริมสุนทรียภาพ

ดานตางๆ ของผู เรียน สอดคลองกับ รายงาน
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ของคณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 (Learning : The Treasure 

Within Report to UNESCO of the International 

C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  f o r  t h e 

Twenty-First Centuary) ซึ่งรายงานเสนอตอ

ยูเนสโกถึงการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

ทั้งนวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ  ดังน้ัน

ควรใหความสําคัญแกจินตนาการและความคิด

ริเริ่มสรางสรรคของมนุษย จึงตองจัดใหเด็กและ

เยาวชนมีโอกาสมากท่ีสุดท่ีจะคิดคนและทดลอง

ในดานตางๆ เชน สุนทรียภาพ ศิลปะ การกีฬา 

วิทยาศาสตร วัฒนธรรมและสังคม ตลอดจน

แนะนําใหเด็กชื่นชมในผลงานสรางสรรคของ

ผู ที่ อ ยู  ร  วมสมัยหรือคนรุ นก อน  ศิลปะและ

ร อยกรอง  สอนในแง ของประโยชน ที่ ได  รับ

มากกว าในแง  วัฒนธรรม  โรง เ รียนควรให 

ความสําคัญแกสองวิชาน้ีมากข้ึน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 119) 

 การบริหารจัดการหลักสูตรในป จจุบัน

จึง เน นมุ  งไปที่ผลลัพธ   (Outcome Based 

Curriculum) มีการจัดประสบการณการเรียนรู  

(Learning experience) ที่กําหนดใหการเรียน

การสอนเป นการผสมผสานการถ  ายทอด

ความรู ผนวกกับกระบวนการในการถายทอดมี

ลักษณะเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Professional 

Learning Community) การจัดการดานเวลา

กําหนดใหใชเวลาในหองเรียนผสมผสานกับเวลา

นอกหองเรียนซ่ึงถือเปนเวลาท่ีโรงเรียนยังตอง

รับผิดชอบและบริหารจัดการด วยเวลานอก

หองเรียนจะเปนเวลาสรางสรรค ปลดปลอย 

ควรใหโอกาสผู เรียนไดเรียนรู ทําความเขาใจ

กบับทเรยีนดวยตนเอง ทาํใหบรรยากาศในช้ันเรยีน

เกิดความผอนคลาย ผู เรียน มีอิสรภาพในการ

เรียนรู   ครู เพียงให คําปรึกษาและเสนอแนะ

จนนักเรยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงคดวยตนเองได 

(Dembo and Seli, 2008: 84) โดยประสบการณ

การเรียนรู บางสวนจะเกิดนอกหองเรียน เช น 

Project Based Learning Problem Based, 

Challenge Based มีลักษณะการจัดลําดับการ

เรยีนการสอนเปนขัน้ตอน (Step-wise Sequential) 

โดยคํานึงถึงพัฒนาการของสมองในชวงวัยตางๆ 

(Brain Based) 

หลักสูตรสุนทรียศาสตรทางดนตรี
 ดนต รี เป  น เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข  อ งกับสั งคม

วัฒนธรรม เปนสื่อสุนทรียศาสตรที่มีความละเอียด 

ประณีต มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษยทั้งทาง

กาย และทางจิต เมื่อไดยินเสียงดนตรีที่สงบ 

ก็จะทําใหจิตสงบอารมณดี หากไดยินเสียงเพลง

ที่ใหความบันเทิงใจ ก็จะเกิดอารมณที่แจมใส 

ทั้งน้ีเพราะดนตรีเปนสื่อสุนทรียที่สรางความสุข 

ความบนัเทงิใจใหแกมนษุย จรรโลงจติใจใหมนษุย

เกดิความสมบูรณทางกายและจิตใจดนตรีเกีย่วของ

กับชีวิต การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย

มีความสัมพันธกับดนตรีตั้งแตเกิดจนตาย ดนตรี

มีความเก่ียวของกับจิตของมนุษย เมื่อมนุษย

ฟ งดนตรีหยาบก็จะทําให จิตหยาบ  และเม่ือ

ฟงดนตรีละเอียดออนก็ทําใหจิตละเอียดออน

ตามไปดวยโดยการฟงดนตรีจะมีผลดีตอการทํางาน

ของสมองสวนอารมณที่เรียกวา Neo Cortex 

ซึ่งสมองสวนน้ีทําใหมนุษยมีความแตกตางจาก

สัตวอื่นคือทําหนาที่เกี่ยวกับความฉลาด ความติด

สรางสรรคการเรียนรู ความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

รวมทัง้การพฒันาการทางอารมณ มคีวามเกีย่วของ

กับสมองสวนนี้ดวยเชนกัน
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 นอกจากน้ีดนตรียังมีสวนเกี่ยวของทางดาน

การศกึษา ชวยขดัเกลาจติใจคนในสงัคมใหสามารถ

อยูรวมกันไดอยางมีความสุขสอดคลองกับแนวคิด

ของพลาโต (Plato) ที่ใหความสําคัญตอวิชาดนตรี

ในฐานะที่เปนวิชาที่ชวยขัดเกลาจิตใจใหผองใส

และเบิกบาน ดนตรีพัฒนาสมองขณะฟงดนตรี 

สมองทั้งซีกซายและซีกขวาจะทํางานพรอมกัน 

ดนตรีชวยกระตุ นการทํางานของสมองซีกขวา 

สวนจังหวะชวยกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย

ซึ่งเก่ียวกับเหตุผลและภาษา ไอนสไตน กลาววา 

ดนตรีมีสวนชวยขยายกระบวนการความคิด ทําให

มีความลุมลึกในการชวยแกปญหาที่พลิกแพลง

ตางๆ เมื่อไมสามารถแกปญหาไดจะเริ่มเลน

ไวโอลิน จากนั้นจะเริ่มแกปญหาที่ยุงยากซับซอน

ได (อุสา สุทธิสาคร, 2545 : 34) 

 Davies และ Shack leton (1973) ไดสรุป

วาดนตรีมีผลในการปลุกและเราใจใหเกิดการ

ตื่นตัว ดังนั้นนอกเหนือจากการนําดนตรีมาใช

ในการจูงใจใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจและสราง

บรรยากาศที่ เอื้ ออํานวยต อการเรียนรู แล ว 

การตื่ นตั ว เนื่ อ ง จากดนตรี ที่ นํ ามา ใช  เ ป  น

องคประกอบการสอน นาจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนเพ่ิมขึ้นดวย จึงกลาวได

วา ดนตรีมีสวนชวยฝกฝนการพัฒนาศักยภาพ

ประสาทของมนุษย โดยไปชวยสรางสะพานและ

เสนทางสูความคิดการเรียนรูในสมองของมนุษย 

และยังชวยพัฒนาอารมณความรูสึกของมนุษย

ใหมแีนวโนมทีด่ ีรวมถงึชวยใหเกดิความสงบภายใน

จิตใจดังนั้นจึงควรมีการจัดหลักสูตรทางดนตรีขึ้น

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

 หลักสูตรสุนทรียศาสตรทางดนตรีที่จัดขึ้น

ในประเทศไทยเปนหลักสูตรท่ีสร างนักดนตรี

ใหเป นคนดี คนเกง และมีคุณภาพ การมุ งสู 

ความเปนคนดี เปนไปตามธรรมชาติของวิชาดนตรี

ซึ่งมีทิศทางดานสุนทรียศาสตรที่สร างคนใหมี

จิตใจท่ีงดงาม  มองโลกในแง ดี  ปฏิบัติดีต อ

บุคคลอื่นรอบด าน  ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม  ดํารงอยู  ในสังคมอย างมีความสุข 

หลักสูตรเหมาะสําหรับผูที่ตองการทํางานทางดาน

ศิลปะ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร หลักสูตร

นี้จะปูพื้นฐานสําหรับการศึกษาต อในสาขา

สุนทรียศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

ในระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวยสาขาวิชา 

5 สาขาใหเลือกเรียน ไดแก สาขาทัศนศิลปและ

การออกแบบ สาขานาฏศิลป สาขาสุนทรียศาสตร

และสื่อ สาขาการดนตรี สาขาการละคร โดย

ผูเรียนจะไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับการแสดงออก

ทางสุนทรียศาสตร ผูคนรวมสมัย ประวัติศาสตร 

และโลกจากมุมมองท่ีหลากหลาย ไดสรางสรรค

ชิ้นงาน  ได รับชมและตีความศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนฝกฝนการสรางช้ินงานทางสุนทรยีศาสตร 

หัวใจหลักของการเรียนการสอนหลักสูตรนี้คือ 

ความคิดสรางสรรคงานดวยตนเอง และการนํา

เสนอผลงาน

ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข องกับการจัด
หลักสูตรดนตรี
 ดนตรีมีพัฒนาการอันยาวนานเริ่มจากกรีก

สมัยโบราณ ยุคกลาง และเฟ องฟูในยุคฟ นฟู 

(Renaissance) เกิดลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) 

ทําให มีการพัฒนาการไปถึ งระบบของการ

สร  างสรรค ดนตรี  หลัก สูตรทางด านดนตรี

จึงเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูกลุมมานุษยนิยม 

ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรจึงตองมีความ

เกี่ยวของบนพื้นฐานดังกลาว
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 ทิศนา แขมมณี (2552:68-72) ไดกลาววา 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) 

หลักการศึกษาและการสอนใหความสําคัญของ

การเป นมนุษย   และมองมนุษย ว ามีคุณค า 

มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการ 

และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ

ตน หากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย

จะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษย

ที่สมบูรณ

 นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมนี้คือ มาสโลว 

(Maslow) โรเจอรส (Rogers) แรทส (Raths) 

จอหนสัน-สลาวิน (Johnson-Slavin) ซึ่งอธิบาย

ทฤษฎีการเรียนรูดังนี้ (Ornstein and Hunkins, 

1993:140) 

 ทฤษฎีความตองการจําเปนของมนุษย 

(Human Needs) ของมาสโลวอธิบายวาความ

ตองการจําเปนของมนุษยหกประการท่ีสัมพันธ

กับการมีชีวิตอยู รอด ความตองการทางดาน

จิตวิทยา ความตองการจําเปนมีลําดับขั้น และ

สงผลโดยตรงตอพฤติกรรม

 ทฤษฎีความเปนบุคคล (Becoming a 

Person) ของโรเจอร อธิบายวาความเปนบุคคล

หมายถึงการเปดตัวตอประสบการณ การพัฒนา

ความเช่ือถือ และการยอมรับตนเองและอิสรภาพ

ในการเรียนรู  (Freedom to Learn) อธิบายวา

ความเปนบุคคลที่สมบูรณตองการอิสรภาพในการ

เรียนรู ผูเรียนจะรับการกระตุนใหเปนผูที่เปดเผย

ตนเอง มีความเชื่อถือตนเอง และยอมรับตนเอง

 ทฤษฎีการทําคานิยมใหกระจาง (Value 

Clarification) ของแรทส อธิบายวาการวิเคราะห

ขอถกเถียงเกี่ยวกับความชอบและศีลธรรมของ

บุคคลเพ่ือที่จะเผยหรือทําความกระจางเก่ียวกับ

คานิยมของบุคคล ไดแก ความเช่ือ เจตคติ และ

ความเห็น

 ทฤษฎกีารเรยีนรูแบบรวมมอืกัน (Cooperative 

Learning) ของจอหนสันและสลาวิน อธิบายวา

การเรียนรูแบบรวมมือกันและการเรียนรูเปนกลุม

ไดรับการพิจารณาวามีประสิทธิภาพมากกวา

การเรียนรูแบบแขงขันกัน และมากกวาการเรียนรู

โดยลําพัง

 จากทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา

การจัดหลักสูตรทางดานตนตรีควรคํานึงถึงทฤษฎี

การเรียนรู กลุ มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่ง

เป นการให ความสําคัญของการเป นมนุษย  

สงเสริมใหมนุษยมีความเชื่อมั่นในเหตุผลและ

สติปญญา ความตองการความเปนอิสระเสรี 

เมื่อมนุษยอยู ในสภาพที่มีอิสระเสรีในความคิด 

บวกกับความสามารถที่มีอยู ในตัว มนุษยก็จะ

สามารถพัฒนาศักยภาพและความมีอัจฉริยภาพ

ของตนไดในที่สุด สอดคลองกับการเปนพื้นฐาน

ในการจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตรดานดนตรี

เปนอยางย่ิงการจัดการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม

จะพบวาครูจะตองเปนผูที่มีความไวตอโลกของ

นักเรียน เขาใจวานักเรียนมีความสามารถและ

ความถนัดท่ีหลากหลายแตกตางกัน นักเรียนรูจัก

ตนเอง และยกยองตนเองในทางที่ควร บรรยากาศ

ระหวางครู เพื่อนนักเรียน เปนไปอยางอบอุนมี

ความเปนประชาธิปไตย ลดการกวดขัน คุณภาพ

ของการเรียนรู เปนสิ่งที่สําคัญ นักเรียนทํางาน

ดวยกัน ชวยเหลือกัน รวมกันทํางานเปนกลุม 

การแขงขันทางวิชาการมีนอย ครูและนักเรียน

มีการวางแผนประสบการณและกิจกรรมของ

หลักสูตรรวมกัน นักเรียนมีอิสรภาพในการเลือก

ซึ่งสัมพันธกับวุฒิภาวะของนักเรียน และการ
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เรียนรู  ขึ้นกับประสบการณชีวิต  การค นพบ 

การติดตามดู การทดลองการนําเสนอผลงาน 

และการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ

การบริหารจดัการหลกัสตูรสนุทรยีศาสตรดาน
ดนตรี
 มนุษยนิยมในเชิงของการศึกษาเร่ิมมบีทบาท

สําคัญในระบบโรงเรียนต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษ

ที่  17 ซึ่งกําหนดไว ว าการศึกษาท่ีจะพัฒนา

ปญญาของมนุษยไดคือการศึกษาที่ ทํามนุษยให

เปนมนุษยไดมากท่ีสุด มนุษยนิยมเปนชื่อเรียก

กลุ มนักปรัชญาที่มีแนวคิดที่เ ช่ือม่ันในศักด์ิศรี

และศักยภาพของมนุษยในการแสวงหาความจริง

แนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ถือวา 

มนุษยเปนสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรีมีค า 

แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ มี

ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองโดยอาศัยเหตุผล

และวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยไมตองอาศัย

อํานาจเหนือธรรมชาติ (Ornstein and Hunkins, 

1993: 129) และแนวคิดแบบมนุษยนิยมเชื่อมั่น

ในศักยภาพของมนุษยในการใชเหตุผลในการ

คนควาหาความรูหรือความจริงโดยตัวของมนุษย

เอง ซึ่งจะนําไปสูการสรางชีวิตและสังคมที่ดีของ

มนุษย

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวคิด

มนุษยนิยมมุงพัฒนาผู เรียนใหมีความสมบูรณ

ในทุกดานอยางพรอมเพรียงกัน คือ ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา แลวสามารถมุง

กระจายความรักความเมตตาออกสู สรรพสิ่ง

ทัง้มวล ดานหลกัสตูรเนนการผสมผสานวฒันธรรม

ทีห่ลากหลายทัง้วฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรม

ตะวันออก มีความยืดหยุนและใหเสรีภาพสําหรับ

ผู  เรียนในการเลือกและจัดให ตอบสนองต อ

ความตองการของผูเรียน ดานบทบาทผูสอน คือ

เนนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนดวย

ความสนุกสนานและความรักความเมตตา ผูสอน

เป นแบบอยางที่ดีให กับผู  เรียน  ผู สอนแสดง

ความเคารพ เอาใจใส ใหกําลังใจและสร าง

แรงบันดาลใจใหกับผู เรียนดวยคําพูดดานบวก 

จูงใจ ยั่วยุ ใหผูเรียนเกิดความกระหายในความรู

และไมใชการบังคับขูเข็ญ ดานบทบาทผูเรียน 

ผูเรียนเปนแบบอยางของคนรุนใหมใหกับสังคม 

มีความม่ันใจกลาแสดงออก กลาเสนอความ

คิดเห็น ผูเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน เปนผูนําและ

เปนผู ตามที่ดี ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยึดผู  เรียนเป นศูนย กลาง เน นการมีปฏิกิริยา

โตตอบซ่ึงกันและกัน ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห 

แสดงความคิดเห็น บรรยากาศการเรียนเนน

ความสนุกสนาน กิจกรรมหลักไดแก การฝกสมาธิ 

การฝกโยคะ-อาสนะ การรับประทานอาหารที่มี

คุณคา และการสรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเอง

และสังคม  ด านการประเมินผล  สังเกตจาก

พฤติกรรม ความคิดเห็นที่แสดงออกตอสังคม 

ความพึงพอใจในการเรียนและรวมประเมินผล

ในกระบวนการเรียนตามความสามารถของ

แตละคน

 สรุปไดว าในการบริหารจัดการหลักสูตร

สุนทรียศาสตรดานดนตรีเพื่อใหผู เรียนสามารถ

บรรลุเปาหมายไดอยางสมบูรณนั้น การบริหาร

ควรพิจารณาให ครอบคลุมทั้ งด านหลักสูตร 

บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน กิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผล การบริหาร

หลักสูตรตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ

ในทุกด านอย างพร อมเพรียงกัน  คือ  ด าน
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รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อให

ผูเรยีนเปนผูมสีนุทรยีศาสตรทางดนตรีอยางแทจรงิ

การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร
ทางดนตรีสูความเปนมืออาชีพ
 สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการหลักสูตร

แบบสงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี มีรูปแบบ
การบริหารจัดการโดยการจัดการใหวิถีชีวิตของ

ผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทุกคนเปนชีวิตท่ีเพียบพรอม 

สมบูรณแบบดวยความเปนชุมชนในอุดมคติของ

ค น ด น ต รี  ผู  เ รี ย น ที่ ม า เ รี ย น ด  ว ย ห ลั ก สู ต ร

สุนทรียศาสตรดานดนตรีจะไดสัมผัสกับระบบการ

เรียนการสอนที่ เข มขนและยังมีโอกาสเรียนและ

รู จักโลกนอกหองเรียนโดยเลนดนตรี และแสดง

ดนตรีในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่มีขึ้นโดย

สมํ่าเสมอตลอดเวลา ความเปนสถานศึกษาดนตรี

ขนาดใหญทําใหผู เรียนมีโอกาสเลือกสรรรูปแบบ

การเรียนรู  และทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับดนตรีได

ตามความสนใจ ทางสถานศึกษามีสถานท่ี และ

อปุกรณทีเ่พยีบพรอมครบครนัรองรบัการเรียนการสอน 

การทํางานทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนหองซอมเด่ียว

จํานวนมาก  หองซ อมรวมวง  หองคอมพิวเตอร  

หองมิดิแลป หองสมุดพรอมโสตทัศนูปกรณ หอง

ดูภาพยนตร ฟงเพลง ฯลฯ สถานศึกษา ตั้งอยูใน

บรรยากาศท่ีสงบ แวดลอมไปดวยธรรมชาติ ทําใหมี

สมาธิ เหมาะแกการซอมหรือแสดงดนตรี ภายใน

สถานศึกษามีลานกิจกรรมสําหรับเปดแสดงคอนเสิรต

หรืองานเกี่ยวกับดนตรีตางๆ มีหองแสดงคอนเสิรต

ขนาดตางๆ และมีหอแสดงดนตรีชั้นเยี่ยม เปนที่

แวะเวียนมาแสดงของศิลปน และคนดนตรีระดับ

ประเทศและระดับโลกอยูบอยคร้ัง นักเรียน นักศึกษา

จึงสามารถสัมผัสประสบการณดนตรีนานารูปแบบ

ไดเกือบทุกวันในรอบป ทั้งยังสามารถแสดงผลงาน

ของตนเองไดด วยและส่ิงสําคัญคือ สถานศึกษา

ตองมี บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยางถองแท

ในทุกสาขาวิชาการทางดนตรีมีคณาจารยทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติที่พรอมจะถายทอดวิชาการความรู

ต างๆ ทั้งด านปฏิบัติและทฤษฏี ในชั้นเรียนเปน

หมูคณะและแบบตัวตอตัว

 การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา

เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี (Music 

Professional Management) เนนการปฏิบัติ 

(Performance Base) มีหลักการบริหารจัดการ

หลักสูตร 4 ดาน คือ การจัดองคกร (Organization 

Management) การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy) 

การใชภาวะผูนํา (Leadership) และการประเมิน

ผล (Evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดานการจัดองคกร

 มี ก า รแบ  ง อ งค  ก ร ก า ร ทํ า ง าน  โ ดย 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุริยางคศาสตร-

บัณฑิตเปนผูดําเนินการเพ่ือใหการเรียนการสอน

ในหลกัสตูรเปนไปโดยเรยีบรอย โดยมขีอบขายงาน

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก มาตรฐานและ

การดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาเข า 

แนวทางโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี แนวนโยบายเกี่ยวกับทุน

การศกึษา ระบบอาจารยทีป่รกึษา 2) คณะกรรมการ

วิชาการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายดาน

การศึกษาในภาพรวมเพ่ือใหการดําเนินการจัด

การศึกษาของหลักสูตรตางๆ ในวิทยาลัยเปนไป

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 3) สาขาวิชา 

มีหนาที่โดยตรงในการควบคุมคุณภาพการเรียน

การสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยแตละสาขาวิชา จะเปนผู มอบหมายผูสอน 

เตรียมความพรอมในเร่ืองสื่อการเรียนการสอน

และดูแลคุณภาพตลอดภาคการศึกษา
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 มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตร 

โดยมีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรอย าง

ตอเนื่องในเวลาทุกๆ 5 ป 

2. การปฏิบัติตามนโยบาย 
 ดานการบริหารคณาจารยการรับอาจารย

ใหมจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของอาจารย 

ซึ่งประเด็นพิจารณาอาจแตกตางกันออกไป เชน 

พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ

ในด านการปฏิบัติดนตรี  การประพันธ ดนตรี 

ดานการบริหารจัดการ หรือคุณวุฒิดานการศึกษา

 มี ก า รป ระ ชุมคณาจา รย  อ ย  า งน  อ ย

ปการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อแจงประเด็นเก่ียวกับ

การจัดการเ รียนการสอนของหลักสูตร  และ

เปดโอกาสใหอาจารยไดออกความเห็นในการ

พั ฒน า ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับงานดานวิชาการ 

เปดโอกาสใหคณะกรรมการหารือและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและโครงสราง

หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อนําขอเสนอแนะและ

ขอคดิเห็นท่ีไดรบัมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร และในแตละสาขาวิชาอาจารยผู รับ

ผิดชอบรายวิชาและผู สอนจะประชุมรวมกันใน

การกําหนดทิศทางและนโยบายในการสอนให

ไดมาตรฐานและเปนไปตามท่ีระบุในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

 หัวหนาสาขาวิชาจะดําเนินการจัดภาระ

งานสอนให แก อาจารย ผู  สอนในสาขาวิชา 

หากมีความตองการที่จะตองต้ังคณาจารยพิเศษ 

หัวหนาสาขาจะพิจารณาหาอาจารยที่มีคุณสมบัติ

สอดคลองกับวิชาท่ีอาจารยพิเศษทานน้ันจะตอง

สอน โดยพจิารณาจากความสามารถ ประสบการณ 

และประวัติด านการศึกษาของอาจารยพิเศษ

เปนสําคัญ มีการประเมินการสอนของอาจารย

พเิศษเพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาแตงตัง้อาจารย

พิเศษในภาคการศึกษาตอไป

3. การใชภาวะผูนํา
 1. ดานการบริหารทรัพยากรการเรียน

การสอน

 การบริหารงบประมาณ มีการวิเคราะห

คาใชจายและรายได นําผลมาใชในการวางแผน

ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา เชน ดานการสอน 

อุปกรณดนตรี การจัดกิจกรรม โครงการตางๆ 

การจัดสรรภาระการสอนของอาจารยประจํา

และอาจารยพิเศษ มีการประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรจากแหลงต างๆ  มีการสํารวจ

สอบถามความตองการเพิ่มเติมทรัพยากร

 2. ดานการสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํ

นักศึกษา

 สถานศึกษาจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

ให แก นักศึกษาทุกคนอยางเป นทางการเพ่ือ

นักศึกษาไดปรึกษาปญหาทางวิชาการ ดาน

การเรียน ชีวิตสวนตัว อาจารยที่ปรึกษาตอง

ประชุมรวมกับนักศึกษาในความดูแลของตนเอง

อยางตอเนื่อง และตองกําหนดช่ัวโมงในการ

ใหคําปรึกษา (Office Hours) อยางชัดเจนเพื่อ

ใหนักศึกษาสามารถเขาพบได หากนักศึกษามี

ข อสงสัยในกรณีตางๆ เช น ผลการสอบ หรือ

ผลการประเมินในรายวิชาท่ีศึกษา  นักศึกษา

สามารถยื่นคํารองขอดูผลการสอบของตน คะแนน

และวิธีการประเมินของอาจารยไดหากตองการ

4. ดานการประเมินผล
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีการ

ดําเนินการโดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ ที่สามารถ

นํามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรไดแก การ

ประเมินโดยนักศึกษา ศิษยเกา อาจารยผู สอน 

และผูใชบัณฑิตประเมินโดยนักศึกษา
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การประ เ มินประ สิท ธิผลของการสอน 
(Teaching Effectiveness Evaluation) มีการ
ประเมนิกลยทุธการสอน (Teaching Strategies 
Evaluation) 
 การประเมินของนักศึกษาในแตละภาค

การศึกษาโดยจะมีการส งผลการประเมินให 

แก อาจารยผูรับผิดชอบวิชา หัวหนาสาขา และ

ประธานหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงตอไป

 ประเมินโดยอาจารยผูสอน

 ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา

 จากผลงานตางๆ เชน จากการแสดงดนตรี 

การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 การประเมินทกัษะของอาจารยในการใชแผน

กลยุทธการสอน (Evaluation of Teacher Skills in 

Using Teaching Strategies) 

 การประเมินทักษะของอาจารยในการสอน

โดยใชแบบประเมินการเรียนการสอน มขีอพจิารณา

ไดแก ความรูของอาจารยในวิชาท่ีสอน ความชัดเจน

ของการช้ีแจงเปาหมาย ความชัดเจนของการช้ีแจง

วิธีการประเมินผล การใชสื่อการสอน และความ

พรอมของการเตรียมการสอน ทักษะในการสอน

และการอธิบายประเด็นตางๆ ใหนักศึกษาเขาใจ

 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต

 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

จะสามารถปฏิบัติหนาที่ในอาชีพตางๆ ซึ่งจะมีการ

ติดตามผลของการจัดหลักสูตร โดยจัดใหมีระบบ

ประเมินคุณภาพของบัณฑิต ผานกระบวนการ

ตางๆ เชน การสอบถามระดับความพึงพอใจของ

ผูประกอบการที่เปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอนในภาพรวมเพื่อ

ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน

 ผู มีสวนรับผิดชอบในการทบทวนผลการ

ประเมิน และวางแผนปรับปรงุไดแก อาจารยประจาํ

วชิา อาจารยหวัหนาสาขาวิชา และประธานหลักสตูร 

ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับสรุปผลการประเมิน

ในสวนท่ีเกี่ยวของ อาจารยประจําวิชาและหัวหนา

สาขาวิชา มคีวามรับผดิชอบหลักในการดําเนินการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ดานการศึกษา ทั้งนี้หากมีผลการประเมิน ที่ชี้

ใหเห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง หรือจุดที่เกิดปญหา

อยางมนียัสาํคัญ ประธานหลกัสตูรจะประสานงาน

กับอาจารยประจําวิชาและหัวหนาสาขาวิชาเพื่อ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึนตอไป

 โดยคํานึงถึง 3 ประเด็นหลักที่สอดคลองกัน

ในการทําให ได ผลผลิตที่มีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ ไดแก เปาหมาย (Goals) กระบวนการ 

(Process) การสนับสนุน (Support) 

 เปาหมาย ผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความ

สามารถและคุณภาพทางดนตรี  ทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ 

(International Goal) 

 กระบวนการ การคัดเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวาม

สามารถทางดานดนตรี มีทุนสนับสนุน นักเรียน

มีจิตสาธารณะ มีการพัฒนาบุคลากร (Staff 

Development) โดยรับบุคลากรที่มีความรูความ

สามารถท้ังไทยและตางประเทศเฉพาะดานมาทํา

ก า ร ส อน  มี ก า ร แลก เ ปลี่ ย น ค ว าม รู  แ ล ะ

ประสบการณทางดนตรีดวยความรวมมือและ

การศึกษาดูงานจากนานาชาติ (Collaboration) 

จัดรายวิชาโดยยึดหลักความมีสุนทรียภาพ

ความแตกตางระหวางบุคคลตามความสามารถ

ในการเลนเครื่องดนตรี (Base on Differentiation) 

เ น  นกา รประกอบอาชี พและการ มี ร าย ได 
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ระหว างเรียน  จัดให มีการนําเสนอผลงานสู 

สาธารณชน มกีารเผยแพรผลงานในระดบันานาชาติ 

มีการติดตามประเมินผลผูเรียนตามเกณฑ สมศ. 

สกอ. และเกณฑระดับนานาชาติ ตามจุดมาตรฐาน 

(Bench Mark) ผูที่จบการศึกษาไปจะมีความเปน

มืออาชีพสามารถทํางานในระดับนานาชาติได 

มกีารกํากับตดิตาม (Follow Up) นกัศกึษาหลังจาก

จบการศึกษาเพ่ือนํากลับมาพัฒนาหลักสูตร

 การสนบัสนนุ มกีารประชาสัมพนัธหลกัสูตร

ดวยผลงานของการดําเนินงาน มีการจัดแสดง

ผลงานโดยเชิญบุคคลสําคัญมาชมการแสดง 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทุกสัปดาห   มีการแลกเปล่ียนและเรียนรู สิ่ ง

ตางๆ รวมกัน มีการรวมมือกันระหวางผูปกครอง

นักเรียนและสถานศึกษาในการสนับสนุนความ

สามารถของนักเรียน

 รูปแบบของการบริหารจัดการหลักสูตร

สุนทรียศาสตรดานดนตรี โดยการบริหารแบบ

สงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี (Music 

Professional Management) สามารถเขียนเปน

แผนภาพไดดังนี้ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตรเพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพทางดนตรี

Goal
International goal
1. Focus on product
 - University
 - Nationally
 - Region
 - International
2. High standard quality
and expectation 
 - Focus on content &
skills
 - value & attribute
 - Aesthetics
 - Careers in music
 - Income in classes 
3. Pillar of the music society 
 and country.
4. international Awards

Support
1. Supportive learning Environment
2. Family and Community 
 involvement
3. Professional development
4. Expert Staffs cultural difference 
 and diversity
5. Counselingand office hours
6. Musical in borderless world
7. International Participation

Process
1. Organization conference
2. Staff Development
3. Collaboration & 
 Communication
4. International collaboration
5. Thai & International staffs 
  (all over the world) 
6. Alignment with State 
 Standard
7. Individaul differentiation 
 learning
8. Experiences from activities
 or internship
9. Study with experts of each 
 field
10. Participate in music activities
11. Monitoring of learning and
 Teaching
12. Research in music
13. International presentation
14. PR by product
15. Audition
16. Follow up
17. Research Graduation

High quality with good taste and social conscience
 Excellence in knowledge, academicians, music.

Organization

Evaluation

GOALS

processP
Policy LEARNERS

SUPPORT

Leader

ship
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บทสรุป
 การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร

ด านดนตรีที่ประสบผลสําเร็จเป นที่ประจักษ 

มีผลผลิตที่ต องการคือสร างนักศึกษาใหเป น

นักดนตรีและบุคลากรดนตรีที่เปยมดวยคุณภาพ 

โดยใหความสําคัญแกการมีความสามารถในการ

ปฏิบัติดนตรีที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

ประกอบกับความรูความสามารถดานการประพันธ

และเรียบเรียงดนตรี การศึกษาดนตรีและการ

สอนดนตรี การบริหารจัดการเก่ียวกับดนตรี และ

เทคโนโลยีดนตรี ในการประกอบอาชีพใหเปน

ประโยชนตอตนเองและสงัคม มทีศันคต ิบคุลกิภาพ 

และจรรยาบรรณที่พรอมแกการเปนผูนําในวงการ

ดนตรี ทั้งนี้วิทยาลัยจะดําเนินการดานการเรียน

การสอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดย

คาดหวงัทีจ่ะเปนสวนสาํคญัในการสรางพฒันาการ

ดานคุณภาพของการศึกษาดนตรี ทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ

โดยการบริหารแบบสงเสริมความเปนมืออาชีพ

ทางดนตรี (Music Professional Management) 

เนนพื้นฐานการปฏิบัติ (Performance Base) 

มีหลักการบริหารจัดการหลักสูตร 4 ดาน คือ 

การจัดองคกร (Organization Management) 

 การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy) การใช

ภาวะผู นํา (Leadership) และการประเมินผล 

(Eva lua t ion)  ครอบคลุม  3  ประเ ด็นหลัก

ที่ สอดคล อง กันในการทํ าให  ได ผลผลิตที่ มี

คุณภาพในระดับนานาชาติ ไดแก เปาหมาย 

(Goals) กระบวนการ (Process) การสนับสนุน 

(support) ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรนี้อยูบน

แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ที่สนับสนุน

วามนุษยมีบุคลิกภาพอันเพียบพรอม สามารถ

แสดงออกซึ่ ง ความรู  สึ กนึ ก คิดของตน เอง

ด  วยวิ ธี การอันหลากหลาย  เพื่ อความเป น

มนุษยที่เพียบพรอมสมบูรณเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคม เปนพลเมืองและผูผลิต 

เปนนักประดิษฐคดิคนเทคนิคตางๆ และเปนนกัฝน

ผูสรางสรรคสิ่งที่ดีในอนาคตสืบไป
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