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บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งนีม้คีวามมุง่หมายดังนี ้1) เพ่ือศกึษาวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของหลักสูตร (มคอ. 2) 

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาดนตรไีทย สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย 2) เพือ่นำาเสนอกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัปรญิญาตรี สาขาวชิาดนตรไีทย ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิหง่ชาต ิ(มคอ. 1) โดยใชวิ้ธวิีจยั
แบบผสานวิธี ประชากรที่ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจำาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศกึษา 2558 ผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย โดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
จำานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลักสูตร 
และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบผสานวิธี 

ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของหลักสูตร (มคอ. 2) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย 
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระสำาคัญ มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน คือ 
ด้านชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ด้านคุณลักษณะบัณฑิต ด้านรายละเอียดของวิชาเฉพาะด้าน
ของหลักสูตร และ ด้านผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

การนำาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.1) ผลการศึกษาวิจัยจากแบบสอบถาม มีความเห็นด้วยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นประเด็นตามองค์ประกอบดังนี้ ประเด็นที่ 1 ด้านมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาดนตรีไทย เห็นด้วยมากที่สุด ประเด็นที่ 2 ด้านชื่อปริญญาและสาขาวิชา เห็นด้วยมาก 
ประเด็นที่ 3 ด้านลักษณะของสาขาวิชา เห็นด้วยมากที่สุด ประเด็นที่ 4 ด้านคุณลักษณะของ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ เห็นด้วยมากที่สุด ประเด็นที่ 5 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ เห็นด้วยมากที่สุด  
ประเดน็ที ่6 ด้านเนือ้หาสาระสำาคัญของสาขาวชิากลุ่มวิชาเอก เหน็ดว้ยมาก และประเด็นที ่7 ดา้นเนือ้หา
สาระสำาคัญของสาขาวิชากลุ่มวิชาเลือก เห็นด้วยมาก

ดังนั้น การนำาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.1) ในครั้งนี้มีความไปได้มากในการยอมรับและนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาสาขาวิชาดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาต่อไป

คำ�สำ�คัญ: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาดนตรีไทย 

Abstract
There are two aims of this study: 1) to analyze a relationship of an undergraduate 

degree majoring in Thai music (TQF 2) for higher education in Thailand and; 2) to propose 
a qualification framework of the undergraduate program majoring in Thai music (TQF 1). 
The mixed method research was used in 37 mastery lecturers in Thai music teaching  
undergraduate program of higher education in academic year of 2015 as the purposive 
population of the study. As a research tool, there were 2 forms of data collection: a form of 
program relationship analysis and a questionnaire. The statistical devices were percentage, 
means, S.D. and mixed method analysis.

The findings revealed that there were similar relationships in the primary contents 
in the program (TQF 2) of the undergraduate degree in Thai music for higher education in 
Thailand: the program title, degree, major, graduate quality, specific course components, 
and learning outcomes according to the qualification of knowledge.

In view of the proposal for the qualification framework of undergraduate  
degree in Thai music towards the national qualifications framework (TQF 1), the 
findings revealed that the overall high agreement has shown in the questionnaire  
( =4.47, S.D. =0.71). Each aspect showed the degrees of agreement as follows. The  
qualification program in Thai music showed the highest agreement. The program title and 
major showed high degree. The major quality showed the highest degree. The graduate 
quality showed the highest degree. The qualification of learning outcome showed the highest 
degree. The primary contents of the majoring courses showed high degree. and the main 
contents of the elective courses showed high degree.
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บทนำา
ระบบการศึกษาของไทยได้ดำาเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกาศใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของชาติทุกระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดำาเนินงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ จึงกำาหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาต่างๆ และ
มีการกำากับติดตามด้วยระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และในปีการศึกษา 2557 เริ่มมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจประเมนิการดำาเนินการจดัการศกึษาในแต่ละ
สาขาวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548)

การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีไทยใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดเนื้อหาสาระสำาคัญของ
หลกัสตูร กิจกรรมและวธิกีารประเมนิผลการเรยีน
รู้ตามหลักวิชา ปรัชญา จารีต ประเพณี วิถีแห่ง
ดนตรีไทย และเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย (สำานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) 
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
เนื่องด้วยยังไม่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิชาดนตรีไทย (มคอ. 1) แต่มีกรอบองค์ความรู้  
ซึ่งสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการกำาหนด 
รายวิชาในหลักสูตรได้มี 3 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ปรัชญา ได้แก่ ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาประยุกต์ 
(สุนทรียศาสตร์) ด้านทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการ
ผสมวง ทฤษฎีการฝึกฝน ทฤษฎีการบรรเลง
ดนตรีและขับร้อง ทฤษฎีการวิเคราะห์ ทฤษฎีการ

ประพันธ์ ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
ดนตรี ทฤษฎีการบริหารจัดการวิชาชีพ และด้าน
ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย ได้แก่ ประวัติครูดนตรี
ไทย ประวัติและวิวัฒนาการสำานักดนตรี ประวัติ
และวิวัฒนาการเพลง ประวัติและวิวัฒนาการการ
บรรเลงและการขับร้อง ประวัติและวิวัฒนาการ
เครื่องดนตรีและวงดนตรี ส่วนเกณฑ์ด้านการ
ปฏิบัติแบ่งระดับตามความยากง่ายของเพลง ซึ่ง
สามารถนำามากำาหนดเป็นหัวข้อในรายวิชาปฏิบัติ 
และวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย ในฐานะที่ผู้วิจัย
เป็นกรรมการหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยดุริยางค-ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และรับผิดชอบการสอนดนตรีไทยในหลักสูตร จึง
มีแนวคิดในการศึกษาวิจัยเพื่อนำาเสนอเนื้อหา
สาระสำาคัญควบคู่กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
กลยุทธการสอนและการประเมินผล เพื่อให้
ครอบคลุมสาขาวิชาดนตรีไทยระดับปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดย
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 สถาบัน คือ  
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิ ชาดุ ริ ยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ดุ ริ ย า ง ค ศิ ล ป์  ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

In conclusion, the proposal of the qualification framework for undergraduate degree 
in Thai music towards the national qualification framework (TQF 1) in this study revealed the 
potential acceptance and development in practice for Thai music program in higher education. 

Keywords: Framework of national qualification higher education, qualifications framework of 
undergraduate, thai musical disciplines 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
5 )  หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต  ส า ข า
วิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตร ีคณะดนตรแีละการ
แสดง มหาวิทยาลัยบรูพา และ 7) หลกัสตูรดุรยิาง
คศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-ศิลป์ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

หลักสูตร (มคอ. 2) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ดนตรีไทย สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

2. เพื่อนำาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ. 1)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย (มคอ.1)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ลักษณะของสาขาวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชา)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบการจัดการศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและวิธีการสอน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เกณฑ์มาตรฐานวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย
มาตรฐานการเรียนรู้  เนื้อหา สาระ

สำาคัญ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล เป็น
องค์ประกอบสำาคัญต่อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิชาดนตรีไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
ศึกษาดนตรีไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ประเทศไทย ควรได้รบัการยอมรบัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ด้านการจัดการสอนโดยตรง 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Method Research) โดยใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นแบบ
ข้ันตอนเชิงสำารวจ (Exploratory Sequential 
Design) (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2558) ซึ่งมีวิธี
ดำาเนินการวิจัย คือ 1) สำารวจและศึกษาวิเคราะห์
สาระสำาคัญเพื่อสังเคราะห์ประเด็นนำาเสนอกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรี สาขาวชิาดนตรี
ไทย โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากดนตรี
ไทยมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 แห่ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑม์าตรฐานดนตรไีทย ขอบเขตการศกึษาดา้น
ดนตรไีทยระดบัอดุมศกึษา 2) ศกึษาความคดิเหน็
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วชิาดนตรไีทย จากประชากร และนำาเสนอประเดน็
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ที่เป็นสาระสำาคัญต่อการสร้างกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวิจัยคร้ังนี้ ได้กำาหนดกลุ่มประชากร
ซึ่งเลือกอย่างเจาะจง จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินการหลักสูตรโดยตรงในระดับปริญญา
ตรี ที่ เ น้ นทั กษะ ด้ านดนตรี ไทยซึ่ ง มี หน้ าที่
เป็นประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 แห่ง จำานวน 37 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้สร้าง
ขึ้นเอง เพื่อความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็น
แบบวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์หลักสูตร  
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับ
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรี
ไทยระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาทั้งหมด 7 ประเด็น 

ขั้นตอนก�รสร้�งเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่อง
มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
ความสมัพนัธใ์นรายละเอยีดของมาตรฐานคณุวฒิุ
สาขาวิชาดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดับ อดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) 
ที่สมควรจะเป็นและเป็นไปได้ โดยได้ดำาเนินการ
สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1 .  ศึ กษาจากประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีเก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เอกสารหลักสูตรดนตรีไทย
ระดับปริญญาตรี เอกสารตำาราการจัดการศึกษา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทย และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนำาข้อมูลต่างๆ 
มาวิเคราะห์เป็นแนวทาง และสังเคราะห์เป็น
แบบสอบถาม 

2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 

3. สรา้งแบบสอบถามตามความมุง่หมาย
ของการศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาสาระสำาคญัของสาขา
วิชาดนตรีไทย 

ก�รเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่าง ปี
การศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ตอน
ที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้านหลักสูตรสาขา
วิชาดนตรีไทยระดับปริญญาตรี ซึ่งมีลักษณะการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพดนตรีไทย จาก
มหาวิทยาลยัของรฐั ทีก่ระจายอยูใ่นภมูภิาคตา่งๆ 
จำานวน 7 สถาบนั ตอนที ่2 การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบั
ความคิดเห็นต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
ดนตรไีทย ระดบัปรญิญาตร ีจากกลุม่เปา้หมาย คอื 
ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนใน
หลกัสตูรดนตรไีทย ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ของรัฐ เลือกแบบเจาะจง จำานวน 37 ท่าน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษานำาข้อมูลที่
รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
หลักสูตรดนตรีไทย (มคอ. 2) และความสัมพันธ์
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หลกัสูตรดนตรไีทยระดบัปรญิญาตร ีด้านลกัษณะ
ของสาขาวชิา คณุลกัษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานการเรยีนรู ้โครงสรา้ง เน้ือหาสาระสำาคญั
และรายละเอียดของวิชา และสังเคราะห์เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
ดนตรีไทย เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเพ่ือ
ดำาเนินการวิจัยต่อไป

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรีไทย ระดับ
ปรญิญาตรี แสดงขอ้มลูทางสถิติ ประมวลผลขอ้มลู
ดว้ยโปรแกรมสำาเร็จรปู และวเิคราะหค์วามคิดเหน็
ตอ่ประเดน็ท่ีเป็นสาระสำาคัญของมาตรฐานคุณวฒิุ
สาขาวชิาดนตรไีทยระดับปรญิญาตร ีโดยมทีัง้หมด 
7 ประเด็น คือ 1) ชื่อมาตรฐานสาขาวิชา 2) ชื่อ
ปริญญาและสาขาวิชา 3) ลักษณะของสาขาวิชา  
4 )  คุณ ลักษณะของบัณฑิตที่ พึ งประสงค์   
5) มาตรฐานการเรยีนรู ้6) เนือ้หาสาระสำาคัญของ
สาขาวิชาดนตรีไทยกลุ่มวิชาเอก 7) เนื้อหาสาระ
สำาคัญของสาขาวิชาดนตรีไทยกลุ่มวิชาเลือก ใช้
มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การกำาหนดอักษรย่อของหลัก สูตร 
เพื่อใช้ในตารางสรุปผลการวิเคราะห์ดังน้ี 1) 
CU หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) KU หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
3) KKU หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) TSU หลักสูตรดุ
ริ-ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5) NU หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 6) BUU หลกัสตูรศลิปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 7) MSU หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของ

หลักสูตร (มคอ. 2) สาขาวิชาดนตรีไทย สถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย มีเนื้อหาสาระสำาคัญ
เฉพาะของสาขาวิชาดนตรีไทยมีความสัมพันธ์ 
ใกลเ้คยีงกนั 3 หมวด คอื หมวดที ่2 ขอ้มลูเฉพาะ
ของหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาสาขาวิชา 
และคุณลักษณะบัณฑิต หมวดท่ี 3 รายละเอียด
ของวิชาเฉพาะด้าน และ หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดังตาราง 1 และ 2

ต�ร�ง 1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรดนตรีไทยระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

ส�ระสำ�คัญ CU KU KKU TSU NU BUU MSU

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และสาขาวิชา       

คุณลักษณะบัณฑิต       

รายละเอียดของวิชาเฉพาะด้าน       

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้       
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รายละเอียดของวิชาเฉพาะด้านของ
หลักสูตรทุกสถาบันมีเน้ือหาและลักษณะของ
วิชาใกล้เคียงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อยจาก
รายวชิาทีแ่สดงความเปน็ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะ 
สถาบัน

ต�ร�ง 2 สรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี ปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2558 

กลุ่มวิชา CU KU KKU TSU NU BUU MSU

ทักษะดนตรีไทย       

ทฤษฎีดนตรี       
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีดนตรี       
วัฒนธรรมดนตรี       

วิจัยและการสร้างสรรค์ดนตรี       

บริหารจัดการดนตรี       

เทคโนโลยีดนตรี -      

ทักษะดนตรี       

ดนตรีศึกษา -     - 

วัฒนธรรมดนตรีและดนตรีชาติพันธุ์วิทยา - - -   - -

การบริหารและจัดการธุรกิจดนตรี - - -  -  

ผลจากศึกษาความคิดเห็นเพ่ือนำาเสนอ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาดนตรีไทย (มคอ. 1) โดยการศึกษาความคิด
เห็นจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา 7 สถาบัน 
จำานวน 37 ท่าน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 
33 ท่าน แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีเป็น 
สาระสำาคัญของสาขาวิชาดนตรีไทย ผลดังนี้
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ต�ร�ง 3 แสดงค่าระดับความคิดเห็นต่อการนำาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาดนตรีไทย (มคอ. 1)

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

ประเด็นที่ 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรีไทย 33 4.55 0.56 มากที่สุด

ประเด็นที่ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 33 4.15 1.06 มาก

ประเด็นที่ 3 ลักษณะของสาขาวิชา 33 4.60 0.60 มากที่สุด

ประเด็นที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 33 4.71 0.53 มากที่สุด

ประเด็นที่ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 33 4.62 0.58 มากที่สุด

ประเด็นที่ 6 เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชา กลุ่มวิชาเอก 33 4.50 0.68 มาก

ประเด็นที่ 7 เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชา กลุ่มวิชาเลือก 33 4.09 0.80 มาก

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.47 0.71 ม�ก

ประเด็นที่ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ซึ่งแสดงค่าระดับความคิดเห็น ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ศศ.บ. (ดนตรีไทย) 33 3.96 1.23 มาก

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ศป.บ. 
(ดุริยางคศิลป์ไทย)

33 4.33 0.77 มาก

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ดศ.บ. 
(ดนตรีไทย)

33 4.15 1.12 มาก

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.15 1.06 ม�ก

จากตาราง 4 แสดงค่าความคิดเห็นต่อ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาดนตรีไทย ความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในรายละเอียดย่อย
ของแตล่ะขอ้กม็คีวามเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถ

นำาเสนอให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิดนตรีไทย
ครอบคลุมทั้ง 3 ปริญญาและสาขาวิชาที่ปรากฏ
ในตาราง 5
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จากตาราง  5  แสดง ค่าความคิ ด
เห็นต่อลักษณะของสาขาวิชาดนตรีไทย คือ 
ความคาดหวังต่อบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษามี 
ความรู ้ศกัยภาพ และมคุีณสมบติัพรอ้มทีป่ระกอบ
อาชีพ จำานวน 10 ลักษณะ ความคิดเห็นโดยรวม
เห็นดว้ยในระดับมากทีส่ดุ และในรายละเอยีดย่อย
เห็นด้วยมากที่สุด จำานวน 9 ลักษณะ ซึ่งสามารถ

นำามาเสนอความเปน็ตวัตนของหลกัสตูรตอ่กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุไิด ้แตป่ระเดน็ที ่6 การมสีว่นเสรมิ
ศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการส่ือสาร
และเทคโนโลยี นั้นมีความคิดเห็นในระดับมาก  
ซึง่ตอ้งมกีารทบทวนใหส้อดคลอ้งกับสาขาวิชาและ
นำาเสนอในลำาดับต่อไป

ต�ร�ง 5 ประเด็นที่ 3 ลักษณะของสาขาวิชาดนตรีไทย 

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สุนทรียศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปกรรม
ศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

33 4.52 0.76 มากที่สุด

มีลักษณะสำาคัญ คือ เป็นศาสตร์ที่ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ดนตรีไทยอย่าง
ถ่องแท้

33 4.61 0.61 มากที่สุด

มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติดนตรีไทยใน
ระดับสูง

33 4.67 0.54 มากที่สุด

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสำานึกความเป็นคนไทยภาคภูมิในวัฒนธรรมไทย 33 4.73 0.52 มากที่สุด

ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีเหตุผลและวิสัยทัศน์ 
ทางวิชาการในเชิงบวก

33 4.70 0.53 มากที่สุด

มีส่วนเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ 
ในการสื่อสารและเทคโนโลยี

33 4.39 0.75 มาก

มีขอบเขตองค์ความรู้สาขาวิชาครอบคลุม หลักทฤษฎีดนตรี 
ประวัติศาสตร์ดนตรี วัฒนธรรมดนตรี การบริการจัดการดนตรี การวิจัย
และสร้างสรรค์ดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล

33 4.55 0.62 มากที่สุด

บัณฑิตในสาขาวิชานี้มีความรอบรู้ในศาสตร์ของดนตรี สามารถบูรณา
การศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำางานได้

33 4.58 0.61 มากที่สุด

บัณฑิตมีความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาดนตรีไทย สามารถปฏิบัติงานดนตรีได้
อย่างลึกซึ้ง

33 4.67 0.54 มากที่สุด

บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานที่เน้นทักษะดนตรีไทย และบริหารจัดการ
ดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน

33 4.67 0.54 มากที่สุด

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.60 0.60 ม�กที่สุด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 216 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

จากตาราง 6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์โดยรวมมีความเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าทุกหลักสูตรมีความต้องการ

ให้ผู้สำาเร็จการศึกษาดนตรีไทยมีคุณสมบัติเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำาเสนอเป็นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิได้

ต�ร�ง 6 ประเด็นที่ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นการแสดงความคาดหวังต่อบัณฑิตที่
สำาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและพฤติกรรมตามที่หลักสูตรกำาหนด 

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพดนตรีไทย และ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมประจำา
ชาติ

33 4.87 0.33 มากที่สุด

มีวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา และสำานึกสาธารณะในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและสงบสุข

33 4.78. 0.48 มากที่สุด

มีความรอบรู้ด้านทฤษฎี และมีความสามารถด้านทักษะดนตรีไทย รวมทั้ง
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีไทย และถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพ

33 4.81 0.46 มากที่สุด

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดี ใฝ่รู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในศาสตร์
ดนตรี และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

33 4.75 0.50 มากที่สุด

มีความสามารถในการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ 
การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีไทยได้อย่างมีรสนิยม และได้มาตรฐาน

33 4.60 0.65 มากที่สุด

สามารถนำาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะการบรรเลงดนตรีไทย นำาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำางานร่วมกับองค์กร วัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้

33 4.60 0.60 มากที่สุด

มีความเป็นผู้นำาและมีทักษะการทำางานเป็นทีมในการบริหาร จัดการศิลป
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยได้อย่างมีศักยภาพ

33 4.57 0.56 มากที่สุด

มีสุขภาวะและสุนทรียภาพ ในการทำางาน การดำารงตนอย่างผู้มีวัฒนธรรม 
โดยสามารถนำาความรู้ทีได้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ สภาพสังคม วัฒนธรรม 
ชุมชน การทำางาน และการศึกษาต่อ

33 4.66 0.54 มากที่สุด

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.71 0.53 ม�กที่สุด
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จากตาราง 7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 
6 ด้าน มีความคิดเห็นด้วยโดยรวมในระดับมาก
ทีสุ่ด สมควรกำาหนดเปน็มาตรฐานการเรยีนรูส้าขา
วิชาดนตรีไทยได้ ส่วนด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ควร
กำาหนดรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชามาก
ขึ้น เพื่อกำาหนดให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านนี้สอดคล้องสาขาวิชา

ต�ร�ง 7 ประเด็นที่ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาดนตรีไทย ระดับปริญญาตรี 

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 33 4.87 0.35 มากที่สุด

ด้านความรู้ 33 4.62 0.61 มากที่สุด

ด้านทักษะทางปัญญา 33 4.57 0.58 มากที่สุด

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 33 4.67 0.49 มากที่สุด

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 33 4.45 0.66 มาก

ด้านทักษะพิสัย 33 4.55 0.63 มากที่สุด

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.62 0.58 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 8 ประเด็นที่ 6 เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชาดนตรีด้านวิชาเอก 

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

กลุ่มวิชาทักษะดนตรีไทย 33 4.57 0.67 มากที่สุด

กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี 33 4.53 0.61 มากที่สุด

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี 33 4.29 0.81 มาก

กลุ่มวิชาวัฒนธรรมดนตรี 33 4.44 0.68 มาก

กลุ่มวิชาการวิจัย และ การสร้างสรรค์ดนตรี 33 4.55 0.65 มากที่สุด

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการดนตรี 33 4.64 0.59 มากที่สุด

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 33 4.33 0.74 มาก

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.50 0.68 ม�กที่สุด

จากตาราง 8 สาระสำาคัญของวิชาเอก
มีความคิดเห็นด้วยโดยรวมในระดับมากที่สุด 
สมควรกำาหนดเป็นสาระสำาคัญกลุ่มในวิชาเอก

ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อกำาหนดให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาตามสาระสำาคัญของสาขาวิชา
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จากตาราง 9 กลุ่มวิชาเลือกมีความคิด
เห็นด้วยโดยรวมในระดับมาก สมควรกำาหนดเป็น
สาระสำาคัญกลุ่มในวิชาเลือก เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้เลือกศึกษาสำาหรับการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาต่อ ท้ังน้ีควรทบทวนรายละเอียด
เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 

ผลจากการศึกษาความคิดเห็นต่อกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาดนตรี
ไทย (มคอ. 1) มีความเหน็ด้วยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.47, S.D.=0.71) สมควรนำาเสนอเป็นก
รอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศ ประเด็นที่มีผู้
เหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ 3 ประเดน็ คอื ประเด็น
ที่ 1 ด้านมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรีไทย (
=4.55, S.D.=0.56) ประเด็นที ่3 ด้านลกัษณะของ
สาขาวชิา ( =4.60, S.D.=0.60) ประเด็นที ่4 ด้าน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ( =4.71, 
S.D.=0.53) และประเด็นที่ 5 ด้านมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้ส่วนประเด็นทีม่ผีูเ้หน็ด้วยในระดับมาก
แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญและจำาเป็นในระดับ
มากที่ควรเสนอเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ นั้น
มีอยู่ 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 2 ด้านชื่อปริญญา

และสาขาวชิา ( =4.15, S.D.=1.06) ประเดน็ที ่6 
ด้านเนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชากลุ่มวิชาเอก 
( =4.50, S.D.=0.68) และ ประเด็นที่ 7 ด้าน
เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชากลุ่มวิชาเลือก (
=4.09, S.D.=0.80) ซึ่งต้องนำากลับมาทบทวนใน
รายละเอยีดปลกียอ่ยกอ่นนำาเสนอกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ

อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ของมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย (มคอ. 2) 
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความ
สัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวคิด 
หลักการ รวมทั้งสิ่งที่ต้องการพัฒนาบัณฑิต
ของสถาบันต่างๆ เป็นในทิศทางเดียวกัน ดัง
นั้นการสร้างมาตรฐานของสาขาวิชาดนตรีไทย 
จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการรวมตัวและ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านลักษณะสาขาวิชา
ดนตรไีทย ด้านคุณลักษณะบณัฑิต ด้านรายละเอียด
ของวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร รวมทั้งด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ต�ร�ง 9 ประเด็นที่ 7 เนื้อหาสาระสำาคัญของสาขาวิชาด้านวิชาเลือก 

ประเด็นร�ยละเอียด N S.D. เห็นด้วย

กลุ่มวิชาทักษะดนตรี 33 3.85 0.95 มาก

กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 33 4.19 0.75 มาก

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี 33 4.07 0.77 มาก

กลุ่มวิชาวัฒนธรรมดนตรีและดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 33 4.15 0.77 มาก

กลุ่มวิชาการวิจัย และ การสร้างสรรค์ดนตรี 33 4.30 0.70 มาก

กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจดนตรี 33 3.93 0.82 มาก

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 33 4.17 0.72 มาก

คว�มคิดเห็นโดยรวม 33 4.09 0.80 ม�ก
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การจัดการศึกษาดนตรีไทยในอนาคตของสุพัตรา  
วิไลลักษณ์ (2556) 

การนำาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย (มคอ. 1) จาก
ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ 6 เนื้อหาสาระสำาคัญ
ของกลุ่มวิชาเอก และประเด็นที่ 7 เนื้อหาสาระ
สำาคัญของกลุ่มวิชาเลือก มีรายละเอียดบางข้อที่
ต้องทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตร
มีความทันสมัยทันกับความต้องการของสังคม
ปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับจัดทำาหลักสูตรการ
ศึกษาของประสาท เนืองเฉลิม (2554) เช่น กลุ่ม
วิชาประวัติศาสตร์และวรรณคดีดนตรี กลุ่มวิชา
วัฒนธรรมดนตรี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี

ข้อเสนอแนะ
1. การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 1) ด้าน
ลักษณะสาขาวิชาดนตรีไทย ควรเน้นความ
เป็นสุนทรียศาสตร์ ให้ผู้ เรียนมีความรู้ดนตรี
ไทยอย่างถ่องแท้ มีทักษะปฏิบัติดนตรีไทยใน
ระดับสูง ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  
2) ด้านคุณลักษณะบัณฑิต ควรมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดนตรีไทย ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย มี
ความรอบรูด้า้นทฤษฎีและทักษะ สามารถคดิอย่าง

เปน็ระบบสามารถบรูณาการความรูเ้พือ่สรา้งสรรค์
ผลงานดนตรี มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดี  
ใฝ่รูแ้ละหมัน่ศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิในศาสตรด์นตร ี
3) ด้านรายละเอียดของวิชาควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
วิชา คือ กลุ่มวิชาเอกควรเน้นความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีไทย และกลุ่มวิชาเลือกควรเปิดโอกาสให้ได้
เรียนรู้ข้ามศาสตร์เพื่อทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ เช่น กลุ่มดนตรีศึกษา กลุ่มการวิจัยและ
การสร้างสรรค์ดนตรี และการบริหารและจัดการ
ธุรกิจดนตรี

2. สำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
สภาพปัญหาการดำาเนินงานและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อนำาไปสู่การบรรลุจุด
มุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ดีจะส่ง
ผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักการและสาระ
สำาคัญทางดนตรีศึกษาของณรุทธ์ สุทธจิตต์ 
(2555) และมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตมี
คณุภาพมากยิง่ข้ึน ทัง้ยงัควรทำาการวิจัยดา้นวิธกีาร 
สอนดนตรีที่หลากหลายตามศาสตร์การสอนของ
ทิศนา แขมมณี (2557) อีกทั้งยังควรคำานึงถึง
ทักษะชีวิตและชีพ เพื่อออกแบบกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของวิจารณ์ พานิช (2557) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีความ
พรอ้มในการแขง่ขนัไดท้ัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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