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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาลักษณะ
การเรียนการสอนดนตรีศกึ ษาในระดับปริญญาตรีทว่ี ทิ ยาลัย
ศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) น�ำ
เสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาส�ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์
และการสอบถาม
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาจาก
วิทยาลัยศิลปศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) วิทยาลัยศิลปศึกษา
เป็ นสถาบันทีม่ งุ่ เน้นการสร้างครูทม่ี คี วามรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรูท้ างศิลปะและดนตรี หรือประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านศิลปะและดนตรีท่ไี ด้รบั การยอมรับ
จากสังคม ซึง่ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ

และมีจุดเด่นในเรื่องของการอนุ รกั ษ์และเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ประจ� ำ ชาติ ล าวให้ เ ป็ น ที่ป ระจัก ษ์ ท ัง้ ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ 2) มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี
ศึกษาส�ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี
ลัก ษณะของสาขาวิช าเป็ น ศาสตร์ท่ีบูร ณาการระหว่า งองค์
ความรูท้ างด้านการศึกษา และองค์ความรูท้ างด้านดนตรีใน
เชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างครูดนตรี และนักการ
ศึกษาทางดนตรีทม่ี คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐานผลการเรียนรูม้ ี 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม และวิชาชีพครู 2)
ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจในด้านวิชาทัวไป
่ วิชาครู วิชาทาง
ดนตรีศกึ ษา และวิชาดนตรีทงั ้ ทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ิ 3) ด้าน
ทักษะทางปญั ญาในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวจิ ารณญาณ 4)
ทักษะการสือ่ สาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด
ชอบต่อตนเองและสังคม 5) ด้านทักษะส่วนบุคคลการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   6) ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำ�หรับนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
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ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ คล้ายคลึงกันหลายประการ ถือได้วา่ ประเทศไทยและประเทศ
ปริญญาตรี, มคอ.1, ดนตรีศกึ ษา, อุดมศึกษา, วิทยาลัย ลาวมีความสัมพันธ์พเิ ศษต่อกัน ถึงแม้จะมีระบบเศรษฐกิจและ
การปกครองทีแ่ ตกต่างกัน แต่ประชาชนไทยและลาวใช้ภาษา
ศิลปศึกษา,ประเทศลาว
มีวฒ
ั นธรรมประเพณีทค่ี ล้ายคลึงกัน ซึง่ ความสัมพันธ์พเิ ศษนี้
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ และต่อเนื่องระหว่างสถาบัน
Abstract
พระมหากษัตริยข์ องไทยกับชาวลาว ซึง่ เป็ นการเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีกบั ประเทศลาวให้มคี วามมันคงขึ
่ น้ มาก
โดย
This research aims to 1) study the methods of เฉพาะอย่างยิง่ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
music education for undergraduate students in the Arts พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
Education College, Lao People’s Democratic Republic 2) รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
provide a developmental model, based on the Thai ประเทศลาว ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2537 ในการนี้ทรง
Qualifications Framework for Higher Education, to improve ประกอบพิธเี ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
และเสด็จ
the undergraduate qualifications framework of music พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเปิ ด ศู น ย์ พ ัฒ นาและบริ ก ารด้ า น
education in the Arts Education College, Lao People’s การเกษตร หลัก 22 พร้อมกับทอดพระเนตร โครงการส่งเสริม
Democratic Republic. Qualitative research methods are กิจกรรมโรงเรียนเด็กก�ำพร้า หลัก 67 ตามพระราชด�ำริของ
used to collect and analyze the data and documents. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและบ�ำเพ็ญ
Additionally, interview and questionnaire are used.
พระราชกุศล ณ พระธาตุหลวง ได้สร้างความปลาบปลืม้ ใจแก่
The sample groups are the faculty members and รัฐบาลและประชาชนลาวเป็ นอย่างยิง่ (สถานเอกอัครราชทูต
students from the Arts Education College. The research ณ เวียงจันทน์, 2553)
found that: 1) The college aims to produce teachers who
นอกจากพระราชกรณี ย กิจ ที่พ ระมหากษัต ริย์แ ละ
have expertise in the field of teaching arts and music พระบรมวงศานุ วงศ์ของไทยทรงบ�ำเพ็ญต่อประเทศลาวแล้ว
education, with careers that are involved with the field นัน้
ประเทศไทยกับประเทศลาวมีความสัมพันธ์ระหว่าง
while still gaining social acceptance, and preserving and ประเทศในหลายๆด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
passing on Lao culture. 2) The undergraduate qualifications แต่ในด้านหนึ่งทีเ่ ห็นเด่นชัด
และมีความส�ำคัญยิง่ ต่อการ
framework of music education in the Lao People’s พัฒนาประเทศ คือ ด้านการศึกษา ปจั จุบนั รัฐบาลของประเทศ
Democratic Republic is a field of study that integrates ลาว ได้มกี ารส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนให้ได้
both the practical and theoretical aspects of music รับการศึกษาทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นสังคม การศึกษาใน
education to produce qualified musicians and music สาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวได้รบั การพัฒนามากยิง่ ขึ้น
educators. The framework has six aspects: 1) Virtue and ทัง้ นี้ ไ ด้ม ีแ ผนยุ ท ธศาสตร์ค วามร่ ว มมือ ทางวิช าการระดับ
morality to society and the profession 2) Understanding of อุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
the general subject, teaching subject, music education ประชาชนลาว (พ.ศ. 2557 – 2561) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
subject, and music theory and music skills subject 3) การอุดมศึกษา,2557) โดยมีวสิ ยั ทัศน์ดงั นี้ “เป็ นพันธมิตรกับ
Analytical thinking skills 4) Communication skills, relational ประเทศลาว พร้อมมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้าง
skills and responsibility to oneself and society 5) Numerical ความสัมพันธ์ทด่ี ี เพือ่ ความเท่าเทียมทางสังคม วัฒนธรรม
analysis and technology skills 6) Learning management และเศรษฐกิจ” และมีพนั ธกิจ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. สนับสนุน
skills.
และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับบุคคลและองค์กร 2. สนับสนุนและส่งเสริม
Keywords: Development, Qualifications การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการเรียนการสอน การวิจยั
Framework, TQF, Music Education, Higher Education, การอบรม การแลกเปลีย่ นนักศึกษาและบุคลากร 3. สนับสนุน
Arts Education College, Lao People’s Democratic Republic และส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับลาวทุกสาขา
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน 4. ส่งเสริมความร่วม
บทน�ำ
มือ ด้ า นการวิ จ ัย และเผยแพร่ ง านวิ จ ัย สู่ ร ะดับ นานาชาติ
นอกจากด้านการศึกษาแล้ว การมีวฒ
ั นธรรมทีแ่ ข็งแกร่งถือ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เป็ นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังทีน่ ายไกสอน
ลาว มีความใกล้ชดิ ทางภูมศิ าสตร์ และความใกล้เคียงทาง พรหมวิหาร
อดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐ
วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ ภาษา ประเพณี และความเชือ่ จนมีคำ� ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กล่าวว่า “การทีส่ ญ
ู เสีย
พูดติดปากทีว่ า่ ไทยและลาวเป็ นบ้านพีเ่ มืองน้อง หรือที่ วัฒนธรรมนัน้ คือการสูญเสียชาติ” (สมจิตร ไสสุวรรณ, 2548)  
ปรากฏในกระแสพระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ ดังนัน้ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาการศึกษาจึงเกิด
พระเจ้าอยูห่ วั ว่า “ประเทศของเราอยูต่ ดิ กัน ประชาชนทัง้ สอง ขึน้ ควบคูก่ นั ไป
ชาติ ต่ า งนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาและมีส ถาบัน และวัฒ นธรรม
ดนตรี ถือเป็ นวัฒนธรรมหนึ่งทีส่ ำ� คัญ ซึง่ แสดงถึง
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ จึงเรียกว่าเป็ นพีน่ ้องกัน” (สีดา สอนศรี เอกลักษณ์ของชนชาตินนั ้ ๆ ปจั จุบนั ดนตรีมกี ารจัดการเรียน
อ้างถึงใน ยุทธศักดิ ์ คนบุญ, 2546) เนื่องจากคุณลักษณะที่ การสอนอย่างแพร่หลายทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตาม
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อัธยาศัย โดยในระบบการศึกษาได้มกี ารบรรจุวชิ าดนตรีให้
เป็ นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน  จึงมีการพัฒนาครู
ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้การศึกษาและถ่ายทอดดนตรีแก่เยาวชน ดนตรี
ศึกษาจึงเป็ นสาขาวิชาทีส่ ร้างครูดนตรีและนักการศึกษาทาง
ดนตรี
เป็ นวิชาการทีม่ คี วามส�ำคัญในการสร้างและพัฒนา
ความมีดนตรีการของคนในสังคมอย่างมีระบบระเบียบ เป็ นผล
ให้ผเู้ รียนซึง่ ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปในทุ
่
ก
สังคมเกิดความเข้าใจ ความรัก และซาบซึง้ ในโสตศิลป์อย่าง
ถ่องแท้ มีความหวงแหนในการธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมดนตรีอนั
ทรงคุณค่าให้อยูค่ กู่ บั สังคม (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555) การ
ดนตรีศกึ ษาในแต่ละประเทศมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน
ตาม
บริบททางสังคม ท�ำให้เกิดมุมมองทางดนตรีศกึ ษาทีห่ ลาก
หลายและมีความน่าสนใจ หากมีการแลกเปลีย่ นมุมมองทาง
ดนตรีศกึ ษา
อาจน�ำไปสูก่ ารพัฒนาดนตรีศกึ ษาในแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การร่วมมือกัน
ของแต่ละประเทศจะท�ำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆมากยิง่
ขึน้ การดนตรีศกึ ษาของประเทศลาวเริม่ มีการพัฒนาจากการ
เรียนการสอนดนตรีเฉพาะในโรงเรียนสอนดนตรีนอกระบบ
จากนัน้ มีการน�ำวิชาดนตรีเข้าไปบรรจุในหลักสูตรสามัญศึกษา
และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเริม่ มีโรงเรียน
ศิลปะดนตรีแห่งชาติ และโรงเรียนสร้างครูศลิ ปศึกษาชัน้ กลาง
เกิดขึน้ เพือ่ เปิดสอนทางด้านดนตรีโดยตรง แต่ขณะนัน้ ยังไม่ม ี
สถาบันทีเ่ ปิดสอนสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา ในระดับอุดมศึกษา
จนกระทังมี
่ การก่อตัง้ วิทยาลัยศิลปศึกษาขึน้
ถือได้วา่ เป็ น
สถาบันแห่งเดียวในประเทศลาวที่เปิ ดสอนหลักสูตรสร้างครู
ศิลปศึกษา ซึง่ มีการเรียนการสอนทัง้ ศิลปศึกษาและดนตรี
ศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมใน
การจัดการเรียนการสอนดนตรีศกึ ษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศลาวได้เป็ นอย่างดี
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ จะต้องค�ำนึง
ถึง มาตรฐานการศึก ษาที่มุ่ ง ผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีค วามรู้ ค วาม
สามารถในการประกอบอาชีพ จึงมีการพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา เพือ่ เป็ นกรอบในการจัดการศึกษา
และสร้ า งมาตรฐานของบัณ ฑิต ที่ส ามารถรับ รองได้ จ าก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
้
อุดมศึกษามีเปาหมายเพือ่ สร้างมาตรฐานการศึกษาให้มคี วาม
ใกล้เ คีย งกัน ในทุ ก สถาบัน เพื่อ ประโยชน์ ใ นการเทีย บโอน
หน่วยกิต โดยมุง่ เน้นมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตเป็ น
หลัก เป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตและสร้างความเชือ่ มันผล
่
การเรียนรูท้ บ่ี ณ
ั ฑิตได้รบั ว่ามีมาตรฐานทีส่ ามารถเทียบเคียง
กับสถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั ้ ในและต่างประเทศ โดยหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันทุกประการกับ
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยขัน้ ตอนแรกทีท่ กุ สาขาวิชา
ต้องด�ำเนินการคือ การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา (มคอ.1)
ซึ่ ง เป็ น รากฐานที่ส� ำ คัญ ในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ
ปริญญาตรี เปรียบเสมือนมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชานัน้ ๆ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและตอบ
สนองต่อความต้องการของประเทศ จึงสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนในด้านครู (T)   ผูเ้ รียน (S)  
หลักสูตร (C) และการเรียนการสอน (X) ตามทฤษฎีของดร.ส

ไตเนอร์ (Steiner, 1988 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555)
เพื่อ ทราบถึง สภาพการเรีย นการสอนดนตรีศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรีทว่ี ทิ ยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และด�ำเนินการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาส�ำหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดการ
ศึกษาสาขาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว และเป็ นเอกสารทาง
วิชาการอันเป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะการเรียนการสอนดนตรีศกึ ษา
ในระดับปริญญาตรีทว่ี ทิ ยาลัยศิลปศึกษา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาส�ำหรับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสอบถามซึง่ แบ่งวิธี
ด�ำเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ในระดับ ปริ ญญาตรี ข องสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง โดยหัวข้อทีศ่ กึ ษา ได้แก่ กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
(NQF) ของประเทศต่างๆ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของประเทศไทย กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) โครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
ระบบการศึกษาของประเทศลาว ดนตรีศกึ ษาในประเทศลาว
ความเป็ นมาของวิทยาลัยศิลปศึกษา รวมถึงทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
1.2 ก�ำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั
1.2.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ในสาขาดนตรีศกึ ษา และ
นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทีว่ ทิ ยาลัย
ศิลปศึกษา  
1.2.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามโดยวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จ�ำนวน 6 คน ซึง่ เป็ นผู้
บริหาร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
หรืออาจารย์ผสู้ อนทีว่ ทิ ยาลัยศิลปศึกษา
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1.3 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.3.1 เครือ่ งมือในการวิจยั และเก็บข้อมูล
1.3.1.1 แบบวิเคราะห์เอกสาร
ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
เบือ้ งต้นของวิทยาลัยศิลปศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน
ดนตรีศกึ ษาของวิทยาลัยศิลปศึกษา แผนการสอน ฯลฯ ซึง่
แบบวิเคราะห์เอกสารนี้สามารถใช้เชือ่ มโยงข้อมูล
น�ำมา
วิเคราะห์และพัฒนาผลการวิจยั
1.3.1.2   แบบสัมภาษณ์ ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และพัฒนาแบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเป็ นรูปแบบกึง่ โครงสร้าง (SemiStructured interview) ซึง่ เป็ นแบบสัมภาษณ์ทม่ี คี ำ� ถามเป็ น
แนวทางด�ำเนินการ แต่ขอ้ ค�ำถามและล�ำดับขัน้ ในการด�ำเนิน
การสามารถยืดหยุน่ ได้
1.3.1.3   แบบสอบถามเกีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีศกึ ษาของวิทยาลัยศิลปศึกษา
ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านผูส้ อน ด้านผูเ้ รียน ด้านหลักสูตร
และด้านบริบทในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
1.3.2   ขัน้ ตอนการสร้างและพัฒนาเครือ่ ง
มือวิจยั มีดงั นี้
1.3.2.1.ศึกษาเอกสารและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3.2.2.ก� ำ หนดขอบเขตและ
ประเด็นทีจ่ ะศึกษา
1.3.2.3.ก�ำหนดโครงสร้างและข้อ
ค�ำถามของเครือ่ งมือ
1.3.2.4.ตรวจสอบคุณ ภาพของ
เครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
1.3.2.5.น� ำ ผลการตรวจสอบ
เครือ่ งมือ มาปรับปรุงแก้ไข
1.3.2.6.น� ำเครื่องมือไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมเอกสารและต�ำราต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
น�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา ลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ผบู้ ริหารและอาจารย์
ทีว่ ทิ ยาลัยศิลปศึกษา ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปศึกษา และขอความร่วม
มือในการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยศิลปศึกษาจากผูบ้ ริหาร และอาจารย์ทว่ี ทิ ยาลัย
ศิลปศึกษา จากนัน้ รวบรวมข้อมูล และจ�ำแนกประเภทของ
ข้อมูลเป็ นหมวดหมู่โดยอาศัยหลักการทฤษฎีทางการศึกษา
ของดร.สไตเนอร์
1.5 การตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  ในด้านข้อมูล (Data
triangulation) วิธกี ารตรวจสอบ คือ น�ำข้อมูลในเรือ่ งเดียวกัน
มาตรวจสอบแหล่งของข้อมูลทางด้าน เวลา สถานที่ และ
บุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกัน มาตรวจสอบซึง่ กันและกัน (สุ
ภางค์   จันทวานิช, 2556) และวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เพือ่ น�ำมาสรุปลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีศกึ ษาของวิทยาลัยศิลปศึกษา  โดย

ใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป ซึง่ ส่วนใหญ่ขอ้ มูลทีน่ �ำมา
วิเคราะห์จะเป็ นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึง่ ได้จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม และจดบันทึก ประกอบกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากเอกสาร โดยการจ�ำแนกถ้อยค�ำ  หรือ
ใจความทีแ่ สดงความคิดเห็น
วิเคราะห์โดยการตีความ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
Analysis) เชือ่ มโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd) และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive
Analysis)
1.6 รวบรวมและสรุปภาพรวมของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
และ
จ�ำแนกประเภทของข้อมูลเป็ นหมวดหมู่โดยอาศัยหลักทฤษฎี
ทางการศึกษาของดร.สไตเนอร์ (Steiner, 1988 อ้างถึงใน ณ
รุทธ์ สุทธจิตต์, 2555) จากนัน้ เรียบเรียงและสรุปภาพรวมของ
ข้อมูล น�ำเสนอในรูปแบบความเรียง ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณที่
ได้จากแบบสอบถาม
สรุปในรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถี่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยายให้สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงคุณภาพทีไ่ ด้มา
2. น�ำเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี
สาขาวิ ชาดนตรีศึกษาส�ำหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
2.1
ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว
ผู้ว ิจ ัย น� ำ ข้อ มู ล ลัก ษณะการเรีย นการสอนดนตรี
ศึกษาของวิทยาลัยศิลปศึกษา
มาวิเคราะห์เชือ่ มโยงกับ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา ตามแนวทางกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) จ�ำนวน 19 ข้อ
จากนั น้ จัด ท� ำ ร่ า งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศลาว โดยเน้นการน�ำเสนอ
เนื้อหาสาระในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 (ลักษณะของสาขา
วิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว)องค์ประกอบที่
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(คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ในสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
ของประเทศลาว) และองค์ประกอบที่ 5 (มาตรฐานผลการเรียน
รูใ้ นสาขาวิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว) ตามองค์ประกอบ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว โดย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างดนตรีศกึ ษาในประเทศไทยและประเทศลาว
ผู้ว ิจ ยั น� ำ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศลาว ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามองค์
ประกอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ให้ผทู้ รง
คุณวุฒทิ างดนตรีศกึ ษา และการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
จ�ำนวน 5 ท่าน ทัง้ จากประเทศไทยและประเทศลาวท�ำการ
วิพากษ์
2.3 ปรับปรุงคุณภาพกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว
หลังจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ำ� การวิพากษ์กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาของประเทศ
ลาวเป็ นทีเ่ รียบร้อย หากมีการแก้ไข ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไ ขคุณ ภาพของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ริ ะดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศลาว
ให้มคี วามถูกต้อง
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สมบูรณ์ตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2.4 น�ำเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศลาว ต่อผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ศิลปศึกษา ประเทศลาว
ผูว้ จิ ยั น� ำเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในประเทศลาวทีเ่ สร็จสมบูรณ์ต่อผู้
บริหารวิทยาลัยศิลปศึกษา ประเทศลาว
2.5 รวบรวมข้อมูลทัง้ หมด เพือ่ สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล และน�ำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการวิจยั
ลักษณะการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรีของวิ ทยาลัยศิ ลปศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปศึกษา มี
การพัฒนาขึน้ เป็ นล�ำดับ แต่เดิมวิทยาลัยศิลปศึกษา เป็ น
โรงเรียนสร้างครูศลิ ปศึกษาชัน้ กลาง กรมสร้างครู กระทรวง
ศึกษาธิการ และกีฬา ต่อมาได้มกี ารพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึง่ เปิดท�ำการสอนในปีพ.ศ.2557
ถือได้ว่าเป็ นสถาบันแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทีเ่ ปิ ดสอนเกี่ยวกับศิลปศึกษาและดนตรีศกึ ษา
ในระดับปริญญาตรี ซึง่ วิทยาลัยศิลปศึกษา ได้รบั มอบหมาย
จากกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างครูศลิ ปศึกษาและดนตรี
ศึกษา ทางวิทยาลัยได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร เพือ่ ให้นกั ศึกษาเป็ นครูศลิ ปศึกษาทีด่ ี สามารถ
ถ่ายทอดความรูท้ งั ้ ศิลปะและดนตรี
เป็ นนักวิชาการทีช่ ว่ ย
เหลือสังคม และประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในศาสตร์ดา้ นศิลปะ
และดนตรี โดยได้รบั การยอมรับจากสังคม
การเรี ย นการสอนดนตรี ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ข อง
วิทยาลัยศิลปศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผูส้ อน
ครูผสู้ อนของวิทยาลัยศิลปศึกษา มีครูผสู้ อนวิชา
ดนตรี (ศิลปะดนตรี) จ�ำนวน 21 คน   และครูผสู้ อนวิชาทาง
ศึกษาศาสตร์ มีจำ� นวน 4 คน แต่ไม่มคี รูผสู้ อนในวิชาทางด้าน
ดนตรีศกึ ษาโดยตรง ครูผสู้ อนส่วนใหญ่จบการศึกษาตรงกับ
วิชาทีส่ อน
ครูผสู้ อนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถ่ายทอดเนื้อหาใน
รายวิชาให้แก่ผเู้ รียน
โดยใช้วธิ กี ารสอนและกลวิธตี ่างๆที่
เหมาะกับผูเ้ รียนในรายวิชาต่างๆ มีการสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมในการเรียนการสอน
มีการสร้างแรงจูงใจ
ทางการเรียนแก่ผเู้ รียน
อาจารย์ในวิทยาลัยเป็ นผูม้ จี ติ
สาธารณะ เสียสละ ช่วยเหลืองานส่วนรวม และเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ตี ่อผูเ้ รียน ในบางครัง้ มีการร่วมมือกันทางด้านการศึกษา
และการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
นอกจากนี้ครูผสู้ อนมีการพัฒนาตนเองสม�่ำเสมอ โดยการเข้า
ร่วมการอบรมสัมมนา ค้นคว้าความรูใ้ หม่ๆ รวมทัง้ มีการแลก
เปลีย่ นวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆในอาเซียน เพือ่ น�ำมาปรับ
ใช้กบั การเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
      ปญั หาทีพ่ บในด้านครูผสู้ อนคือ
ทางวิทยาลัย
ขาดแคลนบุคลากรในการสอน ในการแก้ปญั หาทางวิทยาลัยมี
การประสานกับทางหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อจัดหาครูผูส้ อน

ในวิชาทีข่ าดครูผสู้ อน
ทางด้านวิชาดนตรีตะวันตกทาง
วิทยาลัยได้รบั การช่วยเหลือจากองค์กรทิกา้ (TICA) จาก
ประเทศญีป่ นุ่ ส่งครูอาสาสมัครมาช่วยสอนเปียโนและทฤษฎี
ดนตรีตะวันตก นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้สง่ บุคลากรครูของ
ทางวิทยาลัยไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับทีส่ งู ขึน้
2. ด้านผูเ้ รียน
วิทยาลัยศิลปศึกษารับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีรนุ่ ที่ 1 ในปีพ.ศ.2557 มีจำ� นวนนักศึกษา 79 คน
เป็ นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 1 ทัง้ หมด วิธกี ารรับ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มี 2 วิธี คือ 1) การวางเงือ่ นไข
และก�ำหนดโควตารับนักศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬาเป็ นผู้คดั เลือกจากผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมในการศึกษา เพือ่ เป็ นการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาแก่ทกุ พืน้ ทีใ่ นประเทศ และ 2) การสอบตรงทีร่ บั โดย
วิทยาลัยศิลปศึกษา นักศึกษาแต่ละคนมีพน้ื ฐานทางด้านศิลปะ
และดนตรีไม่เท่ากัน ซึง่ นักศึกษาบางคนไม่มพี น้ื ฐานทางด้าน
ศิลปะและดนตรี จึงต้องเริม่ เรียนพืน้ ฐานตัง้ แต่ตน้ นักศึกษา
โดยส่วนใหญ่มคี วามตัง้ ใจเรียน และมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียน มีการศึกษาค้นคว้าเพิม่
เติม ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กบั การเรียน มีการเตรียม
ตัวอย่างดีในการสอบ มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง ท�ำให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ที างการศึกษา ด้านจริยธรรม
นักศึกษามีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีจติ อาสา
และมีน้�ำใจช่วยเหลือผูอ้ น่ื มีความกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรม
ต่างๆทีท่ างวิทยาลัยจัดขึน้ สามารถปรับตัวและท�ำงานร่วมกับ
ผูอ้ น่ื ได้ดี แต่ในด้านผลงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศและ
ต่างประเทศยังมีอยูน่ ้อย
ปญั หาทีพ่ บทางด้านผูเ้ รียน ได้แก่ 1. ผูเ้ รียนเกิด
ความท้อแท้ในการเรียน ซึง่ ในการเรียนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จะต้องเรียนทัง้ วิชาศิลปะและดนตรี ไม่ได้แบ่งเป็ นวิชาเอก
ผูเ้ รียนจะต้องเรียนให้เกิดความรูร้ อบ เพือ่ ทีจ่ ะไปเป็ นครูสอน
ศิลปศึกษา ทีส่ ามารถสอนได้ทงั ้ ศิลปะและดนตรี ท�ำให้ผเู้ รียน
ต้องมีความสามารถทัง้ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นวิชาดนตรี
และศิลปะ วิชาทีต่ อ้ งเรียนมีหลายวิชา จ�ำเป็ นต้องใช้ความ
พยายามในการเรียนมาก ครูผสู้ อนจึงคอยดูแล มีการเสริมแรง
ในด้านต่างๆ ปลูกฝงั ให้ผเู้ รียนมีใจรักในการเป็ นครูศลิ ปศึกษา
มีการสอนเพิม่ เติมนอกเวลา ให้คำ� ปรึกษา แนะแนวทางการ
เรียนและให้กำ� ลังใจอย่างใกล้ชดิ รวมถึงเพือ่ นๆนักศึกษาจะ
คอยช่วยดูแล และสอนเพิม่ เติมในสิง่ ทีเ่ พือ่ นยังไม่สามารถ
ท�ำได้   2. ผูเ้ รียนมีปญั หาในการปรับตัว เนื่องจาก ในการคัด
เลือกมีทงั ้ การสอบตรงทีร่ บั โดยวิทยาลัยและการวางเงื่อนไข
และก�ำหนดโควตารับนักศึกษา ให้หน่วยงานของกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬาเป็ นผูค้ ดั เลือก ผูเ้ รียนบางคนความรูพ้ น้ื
ฐานมาก่อน และบางคนไม่มคี วามรูพ้ น้ื ฐาน ด้วยพืน้ ฐานทีแ่ ตก
ต่างกันเป็ นปญั หาในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู้ อนจึงต้อง
ค�ำนึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียน ด�ำเนินการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนทุกคนได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ
และจัดให้มกี ารแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักศึกษาด้วยกัน
3. ด้านหลักสูตร
หลักสูตรทีใ่ ช้ในปจั จุบนั

คือ

หลักสูตรสร้างครู

30
มัธยมศึกษา สายวิชาครูศลิ ปศึกษา เป็ นหลักสูตรทีก่ รมสร้าง
ครู กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬาจัดท�ำขึน้ กรมสร้างครูได้
มอบหมายให้วทิ ยาลัยศิลปศึกษาน� ำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เป็ นหลักสูตรทดลองใช้ในระดับปริญญาตรี โดยเริม่
ใช้ในปีพ.ศ.2557 เป็ นปีแรก หลักสูตรนี้มรี ะยะเวลาในการ
ศึกษา 4 ปี ปีละ 2 ภาคการศึกษา เมือ่ จบหลักสูตรนักศึกษาทุก
คนจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
และสามารถเป็ นครูสอน
ศิลปศึกษาได้
รายวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องเรียนในหลักสูตรนัน้ ได้มกี าร
ก�ำหนดชัดเจน โดยทีท่ กุ วิชาในหมวดหมวดวิชาความรูท้ วไป
ั่
หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเฉพาะ เป็ นวิชา
บังคับทีท่ กุ คนต้องเรียนรวมกัน และหมวดวิชาเลือก นักศึกษา
เป็ นผูเ้ ลือกเรียนเองตามความสนใจ ในการปฏิบตั ดิ นตรี เครือ่ ง
ดนตรีพน้ื เมืองทีน่ กั ศึกษาต้องปฏิบตั ไิ ด้ คือ แคน ขิม ซอ และ
ระนาด เครือ่ งดนตรีสากลทีส่ ามารถปฏิบตั ใิ นวิชาเลือก คือ
เปียโน และ กีตา้ ร์
หลัก สูต รมีค วามครอบคลุ ท างด้า นวิช าดนตรีแ ละ
ศึกษาศาสตร์ แต่ไม่ปรากฏวิชาทางด้านดนตรีศกึ ษาโดยตรง
ในหลักสูตร แต่ละรายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปญั หาต่างๆ มีการสอดแทรกการ
รักษาศิลปะและวัฒนธรรมในเนื้อหาทีเ่ รียน เนื้อหาสาระในการ
จัด การเรีย นการสอนมีค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับ สภาพ
สังคม รายวิชาส่วนใหญ่มแี ผนการสอนทีช่ ดั เจน ภาพรวมของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม หลักสูตรเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
หลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างศิลปะ ดนตรี กับศาสตร์อน่ื ๆ
และในชีวติ ประจ�ำวัน แต่ในด้านรายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้เลือก
เรียนตามความสนใจยังไม่หลากหลาย
เมือ่ มีนกั ศึกษาจบการศึกษา 1 รุน่ แล้ว ทางวิทยาลัย
จะท�ำ การประเมินความเหมาะสมภาพรวมของหลักสูต รใน
เบื้องต้นจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาไปเป็ นครูสอนศิลปศึกษา
ในสถาบันต่างๆ
และทางวิทยาลัยได้ขออนุญาตกระทรวง
ศึกษาธิการ และกีฬา เพือ่ ด�ำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ภายนอกทุก 4 ปี และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติ พ.ศ.2557 แต่ในอนาคตจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 2 ปี เป็ นการประเมินจุดเด่น และจุด
ด้อยของหลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึน้
ปญั หาทีพ่ บในด้านหลักสูตร คือ 1. หน่วยกิตตลอด
หลักสูตรมีจำ� นวน 160 หน่วยกิต ซึง่ เกินจากทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬาก�ำหนด (ตามทีก่ ำ� หนดไว้คอื
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หน่วยกิต) ท�ำให้นกั ศึกษาเรียนวิชาทีเ่ ยอะเกินความจ�ำเป็ น
และเนื่องจากชัวโมงในการเรี
่
ยนทีจ่ ำ� กัด อาจมีการเพิม่ หรือลด
ชัวโมงในบางรายวิ
่
ชาตามความเหมาะสม เช่น ลดจ�ำนวน
ชัวโมงรายวิ
่
ชาทัวไป
่ และเพิม่ จ�ำนวนชัวโมงในรายวิ
่
ชาเฉพาะ
และจะปรับปรุงหลักสูตรให้มรี ายวิชาทีห่ ลากหลายขึน้
ให้
นักศึกษาได้ เลือกลงในรายวิชาเฉพาะสาขามากขึน้   2. ผูส้ ร้าง
หลักสูตรและผูใ้ ช้หลักสูตรเป็ นคนละหน่วยงานกัน ท�ำให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่สามารถเป็ นไปตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด
ได้ทงั ้ หมด ในการแก้ปญั หา ทางวิทยาลัยและกรมสร้างครูซง่ึ
เป็ นผูส้ ร้างหลักสูตร
ได้มกี ารประชุมหารือและประเมิน
หลักสูตร เพือ่ ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

4. ด้านการเรียนการสอน
วิทยาลัยศิลปศึกษามีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ปี
ละ 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เปิดการศึกษาตัง้ แต่
เดือนกันยายน-ธันวาคม และภาคการศึกษาที่ 2 เปิดการศึกษา
ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
ด้านการสอน ครูผสู้ อนมีเทคนิคและวิธกี ารสอนที่
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั วิชาทีส่ อนและสภาพในชัน้ เรียน เช่น
วิชาทฤษฎี
อาจารย์ผสู้ อนจะเน้นการบรรยายเนื้อหาสาระ
อธิบายรายละเอียดเนื้อหาอย่างชัดเจน บางครัง้ ใช้คำ� ถามแลก
เปลีย่ น ฝึกให้ผเู้ รียนตัง้ ค�ำถาม แสดงความคิดเห็น และน�ำไปสู่
การสรุป ในด้านวิชาปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารสาธิต แนะน�ำ
ขัน้ ตอนให้ผเู้ รียนสังเกตและปฏิบตั ติ าม โดยในการเรียนแต่ละ
ครัง้ ครูผสู้ อนเป็ นผูส้ ร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติทด่ี ใี ห้กบั ผู้
เรียน ท�ำให้ผเู้ รียนมีใจรักทีจ่ ะเรียน และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดที งั ้
วิชาศิลปะและดนตรี ครูผสู้ อนมีการใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบ การ
ใช้งาน ให้ผเู้ รียนได้เห็นภาพเนื้อหาทีจ่ ะเรียนมากขึน้ โดย
เนื้อหาทีเ่ รียนจะมีความสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูเ้ รียน วิธี
การสอนทัง้ วิชาศิลปะและดนตรีสว่ นใหญ่เป็ นการสาธิตเป็ นขัน้
ตอน ให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ติ าม มีการน�ำสือ่ การเรียนจาก
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการยกตัวอย่างประกอบ   นอกจากนี้ยงั มี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกชัน้ เรียนของนักศึกษา   ได้แก่
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
มีการแสดงแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาลัยนาฏ
ศิลปกรุงเทพ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุ์ เป็ นต้น
การวัดและประเมินผล วิชาทฤษฎีประเมินจากการ
สอบแบบอัตนัยและปรนัย การตอบค�ำถามในชัน้ เรียน การท�ำ
รายงานและการค้นคว้าเพิม่ เติม วิชาปฏิบตั ปิ ระเมินจากการ
สอบปฏิบตั ิ และชิน้ งานของผูเ้ รียน มีการประเมินผลก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียน ให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ ส่วนใหญ่ม ี
การแบ่งสัดส่วนของคะแนนเพือ่ ตัดเกรดดังนี้ การมีสว่ นร่วม
10% การบ้าน 10% ความเอาใจใส่ 10% สอบกลางภาค 30%
สอบปลายภาค 40% ในบางรายวิชาอาจมีความแตกต่างตาม
ความเหมาะสม เช่น เพิม่ การสอบย่อย หรือคะแนนชิน้ งานเพือ่
เก็บคะแนน มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียน   ในการประกันคุณภาพ โดยปกติจะมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยศิลปศึกษาจะ
มีการด�ำเนินการทุกปี โดยหน่วยงานวัดและประเมินผลการ
ศึกษา(ห้องการ)
ของทางวิทยาลัยจะรับผิดชอบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร มีการน�ำผลการประเมินจาก
ผูเ้ รียนมาใช้เพือ่ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
สือ่ การสอนและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเรียน ประกอบ
ด้วย เอกสารประกอบการสอน หนังสือเกีย่ วกับการศึกษา
ทัวไป
่
ศิลปะ ดนตรี และภาษาอังกฤษ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งแอลซีดี โปรเจคเตอร์ นอกจากนี้ครูผสู้ อนได้มอบหมาย
ผูเ้ รียนค้นคว้าเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต เพือ่ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆให้
ทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบนั อุปกรณ์พน้ื ฐานทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอนมีเพียงพอ แต่สอ่ื ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน เครือ่ งดนตรี
และเอกสารต�ำรายังไม่เพียงพอ  
งบประมาณในการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
ศิลปศึกษาแม้จะได้รบั การสนับสนุ นจากทัง้ หน่วยงานทางภาค
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รัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม หรือ การแสดง สามารถขอ
งบประมาณจากหน่วยงานเอกชน ประเภทธุรกิจต่างๆ ซึง่ มี
พันธะต่อรัฐในการช่วยเหลือสังคม แต่ยงั ไม่เพียงพอ
สถานทีใ่ นการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปศึกษา
ประกอบด้วย
- อาคารเรียน มีลกั ษณะเป็ นอาคารสองชัน้
ส่วนใหญ่ใช้ส�ำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษาในระดับชัน้
กลาง และชัน้ สูง โดยบริเวณชัน้ บนอาคารเรียนเป็ นห้องเรียน
ดนตรีพน้ื เมือง ห้องเรียนคียบ์ อร์ด ห้องเรียนฟ้อน และห้อง
คอมพิวเตอร์
บริเวณชัน้ ล่างอาคารเรียนเป็ นห้องสมุด
ห้องเรียนศิลปะ และห้องเรียนวิชาบรรยาย
- อาคารสโมสร มีลกั ษณะเป็ นอาคารสอง
ชัน้
บริเวณชัน้ ล่างเป็ นห้องพักผูอ้ ำ� นวยการและคณาจารย์
ห้องฝา่ ยวิชาการ ห้องฝา่ ยกิจการนักศึกษา ชัน้ บนเป็ นห้อง
จัดการแสดง
รอบๆห้องมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของ
นักศึกษา ด้านหน้าเป็ นเวที ซึง่ ใช้เป็ นห้องเรียนส�ำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีของวิทยาลัยศิลปศึกษา เนื่องจากห้องมี
ขนาดใหญ่ เพียงพอต่อจ�ำนวนนักศึกษา
- หอพักนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นอาคารสาม
ชัน้ ตัง้ อยูต่ รงข้ามกับอาคารเรียน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้
กับนักศึกษาทีม่ บี า้ นอยูใ่ นเขตจังหวัดอืน่ ซึง่ ล�ำบากต่อการเดิน
ทาง
- อาคารเรียนหลังใหม่ มีลกั ษณะเป็ น
อาคารสามชัน้ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง

ภาพที่ 1 ภาพอาคารเรียนของวิทยาลัยศิลปศึกษา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ อวันที่ 9 มิถุนายน
2558

ภาพที่ 3 ภาพอาคารเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยศิลปศึกษา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558
ั หาที่พ บในด้า นบริบ ททางการเรีย นการสอน
ปญ
ได้แก่ 1.สถานทีม่ จี ำ� กัด อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน
ในบางวิชาต้องใช้หอ้ งจัดการแสดงเป็ น
ห้องเรียน
เนื่องจากมีขนาดกว้างและเพียงพอต่อจ�ำนวน
นักเรียนมากทีส่ ดุ บางครัง้ การเรียนศิลปะและดนตรีเรียนใน
ห้องทีใ่ กล้กนั เสียงดนตรีทด่ี งั รบกวนการสร้างงานศิลปะ ซึง่
ต้องใช้สมาธิ ท�ำให้ทางวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณในการ
สร้างตึกเพิม่ ในขณะนี้ได้ทำ� การสร้างอาคารเรียนเพิม่ เติมให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จัดสรรห้องจัดการแสดง
และห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนศิลปะให้มคี วามเป็ นสัดส่วนมาก
ขึน้ 2. ผูเ้ รียนในชัน้ เรียนมีจำ� นวนมาก ท�ำให้ได้รบั การดูแลจาก
ผูส้ อนไม่ทวถึ
ั ่ ง ซึง่ ครูผสู้ อนได้มกี ารให้คำ� แนะน�ำนอกเวลา
เรียน และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ซกั ถามข้อสงสัย เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากขึน้ 3. สือ่ ทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอน เครือ่ งดนตรี เอกสารต�ำรา และงบประมาณยังไม่เพียงพอ
ในห้องสมุดขาดต�ำราภาษาลาว และต�ำราทางศิลปะและดนตรี
ทีท่ นั สมัย
ทางวิทยาลัยศิลปศึกษาจึงมีการสรรหาหนังสือ
ต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในการเรียนการสอนมาเพิม่ เติมในห้อง
สมุดให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
และมีการให้ผเู้ รียนศึกษา
หาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งต่างๆ ทัง้ วีดทิ ศั น์ สือ่ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทัศนศึกษาทีแ่ หล่งการเรียนรูน้ อกวิทยาลัย
พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณ
และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทางด้านการจัดซือ้
อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยี และเครือ่ งดนตรี 4. สภาพแวดล้อมยัง
ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรู้ เนื่องจากมีการก่อสร้าง ซึง่ เมือ่
อาคารหลังใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีการปรับภูมทิ ศั น์และ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมต่อการเรียนรูม้ ากขึน้
แนวทางการพัฒ นากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิ ชาดนตรีศึกษาส�ำหรับ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา
ตรี สาขาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาว ตามแนวทางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย
ภาพที่ 2 ภาพห้องเรียนดนตรีพน้ื เมือง (ระนาด) ของวิทยาลัย ซึง่ มีองค์ประกอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
ศิลปศึกษา
จ�ำนวน 19 ข้อ ให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดการเรียนการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558
สอนดนตรีศกึ ษาทีว่ ทิ ยาลัยศิลปศึกษา เอกสารหลักสูตรสร้าง
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ครูมธั ยมศึกษา สายวิชาครูศลิ ปศึกษา (กรมสร้างครู, 2556)
และบริบทของประเทศลาว โดยน�ำเสนอรายละเอียดบางส่วน
เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา ผูว้ จิ ยั เน้นการน�ำ
เสนอเนื้อหาสาระในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 (ลักษณะของ
สาขาดนตรีศกึ ษา) องค์ประกอบที่ 4 (คุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ในสาขาดนตรีศกึ ษา) องค์ประกอบที่ 5 (มาตรฐาน
ผลการเรียนรูใ้ นสาขาดนตรีศกึ ษา) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะของสาขา
สาขาดนตรีศกึ ษา เป็ นศาสตร์ทบ่ี รู ณาการระหว่าง
องค์ความรูท้ างด้านการศึกษา และองค์ความรูท้ างด้านดนตรี
ในเชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ดิ นตรี ดนตรีศกึ ษาเป็ นสาขาที่
สร้างครูดนตรี และนักการศึกษาทางดนตรี การจัดการศึกษา
ในสาขาดนตรีศกึ ษา
ประกอบด้วยวิชาครูและวิชาเอกทาง
ดนตรีศกึ ษา ซึง่ เกีย่ วข้องกับปรัชญา ดนตรี จิตวิทยา
สังคมวิทยา สุนทรียศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความเชือ่ มโยง
และบูรณาการในกลุม่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะการเรียน
รูท้ ส่ี อดคล้องกับกระแสวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ถ่ายทอดดนตรีและพัฒนาความมีดนตรีการของคนในสังคม
อย่างมีระบบระเบียบ เป็ นผลให้เยาวชนและประชาชนทัวไปใน
่
สังคมเกิดความเข้าใจ ความรัก ความซาบซึง้ ในดนตรีอย่าง
ถ่องแท้ และมีการรักษาวัฒนธรรมดนตรีอนั ทรงคุณค่าให้อยูค่ ู่
กับสังคมสืบไป
คุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เชือ่ มันในการท�
่
ำความดี มี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีจติ อาสา
เคารพกฎกติกาของสังคม
และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ใน
สังคมได้อย่างเป็ นปกติสขุ
2. มีความเป็ นครู รักอาชีพครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู อุทศิ ตนเพือ่ การศึกษา ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อศิษย์
ให้ความรัก ความเมตตา ดูแลศิษย์ และมุง่ พัฒนาศิษย์ให้เกิด
การเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
3. มีความรูร้ อบและรูล้ กึ มีความรูร้ อบในหลายสาขา
วิชา สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม มีความรูล้ กึ ทางดนตรี
ศึกษา เข้าใจทฤษฎี หลักการ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ้ น่ื และสังคม
4. มีความคิดทีด่ ี มีความเป็ นเหตุเป็ นผล มีวสิ ยั ทัศน์
ทีก่ ว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มัทกั ษะในการแก้ปญั หา
และมีทกั ษะทางด้านวิชาชีพ
5. มีทกั ษะทางการสือ่ สาร ใช้ภาษาลาวและภาษา
ต่างประเทศได้ดี มีทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สือ่ สารและค้นคว้าข้อมูลอย่างเหมาะสม
มีทกั ษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการศึกษาวิจยั และพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีทกั ษะการบริหารจัดการ ด�ำเนินการจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
6. มีความใฝร่ ู้ แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ  
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู  
้ มีความอดทน ใจกว้าง

สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้เป็ นอย่างดี และมีความมุง่ มันใน
่
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม�่ำเสมอ
7. มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับอาชีพครู รูจ้ กั วิธกี ารดูแลตนเอง สามารถปรับตัว
กับสถานการณ์ต่างๆได้
8. มีความรัก หวงแหน ในวัฒนธรรมของชาติ
สามารถประกอบอาชีพครู อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ทีม่ คี วามแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
แต่ยงั ด�ำรงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์อนั ดีงามของ
ประเทศชาติ มีการสืบสาน ถ่ายทอด และท�ำนุบำ� รุงวัฒนธรรม
ของชาติอย่างยังยื
่ น
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมต่อสังคม และวิ ชาชีพ
(1) มีจติ ส�ำนึกทีด่ ใี นการใช้ชวี ติ มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม เป็ นแบบอย่างทีด่ ี และเคารพกฎกติกาของสังคม
(2) มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อ
เวลา และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(3) มีความเข้าใจผูอ้ น่ื เข้าใจสังคมโลก มีความเป็ น
มิตร มีจติ สาธารณะ และมีน้�ำใจต่อผูอ้ น่ื
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ และอุทศิ ตนเพือ่ การศึกษา พัฒนาศิษย์
ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
(5) สามารถจัดการและคิดแก้ปญั หาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดลุ ยพินิจทางค่านิยม ความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม
2. ความรู้และความเข้าใจ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านความรูท้ วไป
ั ่ วิชาชีพ
ครู และวิชาทีจ่ ะสอนอย่างกว้างขวาง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการทางดนตรี มีทกั ษะปฏิบตั ทิ างดนตรี สามารถถ่ายทอด
และสร้างสรรค์ดนตรีทม่ี คี ณ
ุ ค่า
(3) มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของสาขาดนตรี
ศึกษาในด้านผูส้ อน ผูเ้ รียน หลักสูตรและบริบททางการเรียน
การสอนอย่างลึกซึง้ และเป็ นระบบ
(4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรูเ้ ฉพาะ
ด้านในสาขาดนตรีศกึ ษา ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจยั
ในการต่อยอดองค์ความรู้
(5) มีความขยันหมันเพี
่ ยร แสวงหาความรูจ้ ากแหล่ง
เรียนรูต้ ่างๆ
มีความมุง่ มันในการพั
่
ฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างสม�่ำเสมอ
(6) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าองค์ความรู้
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง และ
ประเมินข้อมูลทีไ่ ด้รบั แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล วินิจฉัย แก้
ปญั หาในชีวติ ประจ�ำวัน และการประกอบอาชีพ รวมถึงการท�ำ
วิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
(2) สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแก้ปญั หา
เสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีความสร้างสรรค์
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(3) สามารถเชือ่ มโยงและประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการ
แก้ปญั หาเฉพาะหน้า และปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้
(4) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล ในการพัฒนาศาสตร์ทาง
ดนตรีศกึ ษา และพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างเป็ นระบบ
4. ทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(1) รูแ้ ละเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และบทบาท
ในการเป็ นครูทด่ี ี มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ และสังคม มีความคิด
ในเชิงบวก
(2) เข้าใจผูอ้ น่ื ให้เกียรติ เคารพในสิทธิมนุษยชน
ั
รับฟงความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มีความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือในการ
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื
(3) มีความกล้าแสดงออกในทางทีด่ ี เช่น ในการ
ถ่ายทอดดนตรี การเรียนการสอน และการน�ำเสนอผลงานของ
ตนเอง
(4) มีภาวะผูน้ �ำและผูต้ ามทีด่ ี มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผู้
บังคับบัญชา ผูเ้ รียน หรือเพือ่ นร่วมงาน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รแห่ ง ชาติ ข อง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของชาติในการสร้างครูศลิ ปศึกษา ทีส่ ามารถสอนได้
ทัง้ ศิลปะและดนตรี
เนื่องจากงบประมาณทีจ่ ำ� กัดท�ำให้ไม่
สามารถแยกสาขาดนตรีศกึ ษาและสาขาศิลปศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน (สีสกุ พันแพงดี, 2558) ในหลักสูตรนี้ หากผูเ้ รียนมี
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน และพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
อย่างสม�่ำเสมอ จะท�ำให้ผเู้ รียนเป็ นคนทีม่ คี วามรูร้ อบในหลัก
การ ทฤษฎี และมีทกั ษะปฏิบตั ทิ ค่ี รอบคลุมทัง้ ด้านดนตรีและ
ศิลปะ ปจั จุบนั หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรทดลองใช้ คาดว่าใน
อนาคตทางวิทยาลัยอาจมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้
เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
และหากมีบุคลากรครูและงบ
ประมาณทีเ่ พียงพอ
จะด�ำเนินการแยกหลักสูตรสาขา
ศิลปศึกษาและสาขาดนตรีศกึ ษา รวมถึงอาจมีการเปิดสอน
สาขาศิลปศึกษาในระดับปริญญาโท เพือ่ สร้างและพัฒนาครู
ศิลปศึกษา รวมถึงนักวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส�ำ หรับ กิจ กรรมเสริม ประสบการณ์ น อกห้อ งเรีย น
ของผูเ้ รียนทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์มคี วามหลาก
หลาย เป็ นทีย่ อมรับ โดยเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ได้จดั การ
แสดงในโอกาสส�ำคัญต่างๆของประเทศ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็น
ว่า หากผูเ้ รียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู การ
ปฏิบตั ธิ รรม กิจกรรมอาสา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิด
ความอดทน มีความรักและปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื มีจติ สาธารณะ
มีจติ ส�ำนึกทีด่ ตี ่อตนเองและสังคม มีความเป็ นครู รูจ้ กั หน้าที่
และมีแนวทางการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ทาง
วิทยาลัยควรส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่จดั โดย
สถาบันอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมความรูท้ างการศึกษา สามารถพัฒนา
ตนเองด้ า นวิช าชีพ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลงทางสัง คม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

5. ทักษะส่วนบุคคลการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน
ท�ำให้เข้าใจองค์ความรู้ และประเด็นต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการประมวลผล แปลความ
หมาย จากข้อมูลคณิตศาสตร์และสถิติ และสามารถเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม�่ำเสมอ
( 3 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทัง้ การฟงั พูด อ่าน เขียน และสามารถน�ำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
2. การรักษาวัฒนธรรมของชาติ ในการเรียนการ
(4) มีความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยี และ สอน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีได้
วิทยาลัยศิลปศึกษามีจุดเด่นในเรื่องของการอนุ รกั ษ์
อย่างเหมาะสม
และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมประจ�ำชาติลาว ทัง้ ในด้านวัฒนธรรม
การแต่ ง กายด้ว ยผ้า ถุ ง ซึ่ง มีล วดลายที่เ ป็ น เอกลัก ษณ์ ข อง
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
สถาบัน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พน้ื เมือง วิทยาลัย
(1) เข้าใจเทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียน ศิลปศึกษามีสว่ นส�ำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผย
รู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย แพร่วฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ทงั ้ ในประเทศและต่าง
และสร้างสรรค์
ประเทศ วัฒนธรรม เป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติ เป็ นวิถี
(2) มีความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับผู้ ชีวติ และความภาคภูมใิ จของคนในประเทศชาติ ดังนัน้ จึง
เรียนทีห่ ลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม และเอือ้ จ�ำเป็ นจะต้องส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมคงอยูค่ กู่ บั สังคม
เพือ่
ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน  
เป็ นการรักษาวัฒนธรรม ซึง่ เปรียบเสมือน การรักษาจิต
(3)
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรูใ้ นสาขา วิญญาณของความเป็ นชาติ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของนายไก
ดนตรีศกึ ษากับศาสตร์อน่ื ๆทีเ่ กีย่ วข้องได้
สอน พรหมวิหาร อดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีว่ า่ “การทีส่ ญ
ู เสียวัฒนธรรมนัน้
คือการสูญเสียชาติ” (สมจิตร ไสสุวรรณ, 2548)  
อภิปรายผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งการอภิปรายผลเป็ นประเด็นต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรและกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ของ
ผูเ้ รียน
หลักสูตรสร้างครูมธั ยมศึกษา สายวิชาครูศลิ ปศึกษา
ทีว่ ทิ ยาลัยศิลปศึกษาใช้ในการจัดการศึกษา เป็ นหลักสูตรที่
กรมสร้างครู กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬาจัดท�ำขึน้ ซึง่

3.
พืน้ ฐานทางศิ ลปศึกษาที่แตกต่างกันของ
นักศึกษาของวิ ทยาลัยศิ ลปศึกษา
วิทยาลัยศิลปศึกษามีการรับนักศึกษาใน 2 รูปแบบ
คือ 1) การวางเงือ่ นไขและก�ำหนดโควตารับนักศึกษา ให้
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เป็ นผูค้ ดั เลือก
เพื่อ เป็ น การกระจายโอกาสทางการศึก ษาแก่ ทุ ก พื้น ที่ใ น
ประเทศ และ 2) การสอบตรงทีร่ บั โดยวิทยาลัยศิลปศึกษา ผู้
เรียนบางคนมีความรูพ้ น้ื ฐานมาก่อน และบางคนไม่มคี วามรู้
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พืน้ ฐาน ดังนัน้ พืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันเป็ นปญั หาส�ำคัญในการ
จัดการเรียนการสอน และท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความท้อแท้ในการ
เรียน ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ควรมีการเรียนปรับพืน้ ฐานก่อน
การเปิดเทอมจริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนทุกคนมีพน้ื ฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน
เมื่อเปิ ดเทอมท�ำให้การเรียนการเรียนด�ำเนินไปตามแผนได้
เป็ นอย่างดี และหากผูเ้ รียนคนไหนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียน ครูผสู้ อนควรให้การสนับสนุนเป็ นพิเศษ แต่ในทางตรง
กันข้าม หากผูเ้ รียนคนไหนมีปญั หาทางการเรียน ครูผสู้ อน
ต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษเช่นกัน นอกจากนี้ การ
จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์และนักศึกษา จะ
ท�ำให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการมากยิง่ ขึน้

เพือ่ การวัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิ จยั ในอนาคต
1) ควรมีการศึกษาพัฒนามาตรฐานคุณวุฒ ิ สาขา
ดนตรีศกึ ษา ในแง่มมุ อืน่ ๆ ได้แก่ การพัฒนารายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม รายละเอียดผลการด�ำเนินงานรายวิชา รายงานผล
การด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผล
การด�ำเนินการของหลักสูตร เพือ่ เป็ นแนวทางให้กบั สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสถาบัน
2) ควรมีการศึกษาภาพรวมของดนตรีศกึ ษาและราย
ละเอียดการจัดการเรียนการสอนดนตรีศกึ ษาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวมทัง้ บริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน
3) ควรศึกษาเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK)
ซึ่งเป็ นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการการจัดการเรียน
การสอนดนตรีศกึ ษาในมหาวิทยาลัย และอาจก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทางด้านดนตรีศกึ ษา

4. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาดนตรีศึกษา
ในการพัฒ นามาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาตรี
สาขาดนตรีศกึ ษาของประเทศลาวนี้ ต้องใช้เวลาอีกหลายปีใน
การปรับปรุงพัฒนาในการเตรียมการและจัดท�ำหลักสูตร ซึง่
หากมีมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศกึ ษา จะ
ท�ำให้เกิดแนวทางในการจัดการศึกษาสาขาดนตรีศกึ ษาของ
ประเทศลาวมีความเป็ นสากล เป็ นระบบ และมีความชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ ศิรารัตน์ สุขชัย (2552) กล่าวถึงการ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒ ิ ไว้วา่ มาตรฐานคุณวุฒเิ ป็ นสิง่ ทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ช่วยให้การจัดการ เอกสารอ้างอิง
ศึกษามีมาตรฐานและมีความเป็ นสากล และมีระบบ แต่ขณะ
เดียวกันกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒมิ คี วามยุ่งยาก กระทรวงศึกษาธิการ.  (2552).  ประกาศกระทรวง		
และซับซ้อน ใช้เวลานานในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและเป็ น
ศึกษาธิ การ.  กรุงเทพฯ.
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