
แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 

  

1. ช่ือ-สกลุ ผูเ้ล่าเรือ่ง      อาจารยป์นดัดา ทรพัยภ์คกุล   วทิยาลยัดนตร ี

2. ช่ือ-สกลุ ผูบ้นัทึก        อาจารยป์นดัดา ทรพัยภ์คกุล   วทิยาลยัดนตร ี

3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเรือ่ง 

 ปัจจบุนั อาจารยป์นดัดา ทรพัยภ์คกุล ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ทางดา้นการบรหิารจดัการกจิกรรมทัง้ภายในวทิยาลยัดนตร ี รวมถงึกจิกรรมของมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้ง บรหิาร
จดัการการวางแผนกลยุทธข์องวทิยาลยัดนตร ีดา้นการประชาสมัพนัธ ์และการตลาด รวมถงึการสรา้งภาพลกัษณ์ที่
ดขีององคก์ร  

 นอกจากนี้ ยงัรบัผดิชอบสอนวชิา ธุรกจิดนตร ีใหแ้ก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ของวทิยาลยัดนตร ีอกีดว้ย 

4.  เรือ่งท่ีเล่า    

การบรกิารวชิาการ ในโครงการ Thailand Jazz Workshop  

5.  ความเป็นมาของเรือ่งท่ีเลา่  

Thailand Jazz Workshop  เป็นโครงการที ่วทิยาลยัดนตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ ร่วมกบั Jazz Education 

Abroad, Los Angeles College of Music, Jamey Aebersold โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัดนตรี

แจ๊ส ทัง้ในแง่วธิกีารบรรเลง การฝึกซอ้ม และความเขา้ใจต่างๆ ในดนตรแีจ๊ส ใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษา เยาวชน และ

บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ โดยกจิกรรมในโครงการน้ีจะเน้นเนื้อหาทีเ่ขม้ขน้ทัง้ในภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิผูท้ีเ่ขา้รว่มจะไดร้บั

ความรูต้ัง้แต่พืน้ฐานในเรื่องประวตัศิาสตรด์นตรแีจ๊ส การฟังเพลงแจ๊ส ทฤษฎแีจ๊สและการอมิโพรไวส ์รวมไปถงึการ

ฝึกปฏบิตั ิทัง้ในรปูแบบวง Jazz Combo และ Jazz Big Band  นอกจากนี้ ภายในงานยงัไดจ้ดังานประกวดดนตร ี

และงานคอนเสริต์จากวทิยากรทัง้ไทย และต่างประเทศใหแ้กผู่เ้ขา้อบรม และส าหรบับุคคลทัว่ไปทีส่นใจสามารถ

รบัชมการแสดง โดยไมม่คี่าใชจ้า่ยอกีดว้ย  

วทิยาลยัดนตรมีหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่มบีุคลากรทางดา้นดนตรแีจ๊สทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ไดต้ระหนกั

ถงึหน้าทีใ่นการผลติบุคลากรทางดา้นดนตรแีจ๊สออกไปเพื่อจะพฒันาและขบัเคลื่อนใหว้งการดนตรแีจ๊สในประเทศ

กา้วหน้าต่อไปไดใ้นระดบัสากล จงึไดจ้ดัโครงการ  “Thailand Jazz Workshop” เพื่อเป็นการเผยแพร่ทกัษะความรู้

ทางดนตรแีจ๊สแก่เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ตลอดจนบุคคลทัว่ไปทีส่นใจดนตร ีทัง้นี้ยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐาน

การศกึษาดา้นดนตรแีจ๊สของไทยใหเ้ขา้สูร่ะดบัมาตรฐานสากลต่อไป  

 

 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรอืกระบวนการท่ีท าให้งานนัน้ประสบความส าเรจ็ เทคนิคหรอืกลยุทธท่ี์ใช้  ผูมี้ส่วน
รว่ม อปุสรรคหรอืปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

ในการจดัโครงการ Thailand Jazz Workshop นัน้ มขี ัน้ตอนในการวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่าง 
วทิยาลยัดนตร ี มหาวทิยาลยัรงัสติ กบั Jazz Education Abroad, Los Angeles College of Music, Jamey 



 
 

Aebersold ซึง่เป็นสถาบนัดนตรจีากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย วทิยาลยัดนตรไีดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นวทิยากร
ต่างประเทศมารว่มใหป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้ ัง้ทฤษฎ ี และปฏบิตัดินตรแีจ๊ส มกีลุ่มเป้าหมายทีต่ัง้ไวค้อื นกัเรยีน 
นิสติ นกัศกึษาและเยาวชนทัว่ไปทีส่นใจ จ านวนประมาณ 200 คน มาเขา้อบรมดนตรต่ีอเนื่องเป็นเวลา 6 วนั โดยมี
ตารางกจิกรรมทีเ่น้นการปฏบิตัดินตรรี่วมกบัผูอ้ื่นเป็นรปูแบบวงที่หลากหลาย และเรยีนรูว้ฒันธรรมดนตรตีะวนัตก 
เป้าหมายทีว่างไวค้อื เพื่อพฒันาทกัษะการเล่นดนตรแีจ๊ส มคีวามรูเ้รื่องดนตรแีจ๊สในระดบัเทยีบเท่าสากล และ
เพื่อใหไ้ดรู้จ้กัการท างานรว่มกนั โดยใชด้นตรแีจ๊สเป็นสือ่กลาง  

หลงัจากทีว่างแผนกจิกรรมของโครงการแลว้ จงึประชาสมัพนัธโ์ครงการโดยเปิดรบัสมคัรผูท้ีส่นใจเขา้รว่ม
โครงการเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดอืน ซึง่จากขอ้มลูทีจ่ดัโครงการดงักล่าวตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มา มผีูท้ีใ่หค้วาม
สนใจเขา้ร่วมทัง้คนไทย และต่างชาตเิป็นจ านวนมาก ไมต่ ่ากว่า 180 คน  

ในการด าเนินงานกจิกรรมทีผ่่านมา มกัจะพบปัญหาเกีย่วกบัจ านวนผูส้มคัรในเครื่องดนตรบีางชนิดทีม่จี านวน
น้อย ไม่สมดุลกบัจ านวนวงทีก่ าหนดไว ้เช่น ทรมัเป็ต และทรอมโบน ซึง่เป็นเครื่องดนตรทีีจ่ าเป็นส าหรบัการรวมวง
ประเภท Big Band จงึแกไ้ขดว้ยการตดิต่อไปยงัวงดุรยิางคต์ ารวจ วงดุรยิางคท์หาร เพื่อขอสนบัสนุนใหส้ง่นักดนตรี
ในเครื่องทีข่าดมาชว่ยสมทบ นอกจากนี้ ยงัพบปัญหาเกีย่วกบัจ านวนอุปกรณ์เครื่องดนตรบีางชนิดไม่เพยีงพอ 
เน่ืองจากตอ้งการใชส้ าหรบัการฝึกซอ้มวงดนตรเีป็นจ านวนมาก เช่น กลองชุด แอมป์เบส แอมป์กตีาร ์ โดยแกไ้ข
ดว้ยการขอสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ใหย้มืเครื่องดนตรทีีม่ไีม่เพยีงพอ ซึง่ในปีทีผ่่านมา ม ี บรษิทั สยาม
ดนตรยีามาฮ่า จ ากดั และ บรษิทั ธรีะ มวิสคิ จ ากดั ใหก้ารสนบัสนุนเป็นอย่างดี 

ในการด าเนินกจิกรรม มกีารประเมนิโครงการโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมทุกคนไดแ้สดงดนตรเีป็นรปูแบบของ
คอนเสริต์ ซึง่เปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้ชม ซึง่ถอืเป็นการสรา้งประสบการณ์การแสดงต่อหน้าสาธารณะชน 
ใหรู้จ้กักระบวนการฝึกซอ้ม และการแสดงจรงิ เพื่อน าไปใชก้บัการแสดงในงานอื่น ๆ ต่อไป 

 
7. ผลลพัธห์รอืความส าเรจ็ท่ีเกิดขึน้ และส่ิงท่ีผูเ้ล่าเรือ่งท่ีได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ดงักล่าว 

 จากการจดัโครงการ Thailand Jazz Workshop ตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั ถอืว่าบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้ใน
ดา้นจ านวนผูท้ีใ่หค้วามสนใจ และประสทิธผิลของผูเ้ขา้รว่มอบรม เหน็ไดช้ดัว่ามกีารพฒันาทางดา้นทกัษะดนตรมีาก
ขึน้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัดนตรแีจ๊สเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว ้ โดยประเมนิผลจากการสงัเกตของ
วทิยากรผูส้อน ตัง้แต่วนัแรกจนถงึวนัสดุทา้ย นอกจากน้ี สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนเกีย่วกบักจิกรรมโครงการดงักล่าวคอื 
สงัคมนกัดนตรไีดเ้รยีนรู ้ และมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ทัง้คนไทยและคนต่างชาต ิ เกดิความผกูพนัและมีความ
ตอ้งการทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมในทุก ๆ ปี ซึง่สามารถดไูดจ้ากขอ้มลูผูส้มคัรทีม่ที ัง้สมาชกิเก่า และมสีามาชกิใหม่ ๆ 
เกดิขึน้ในทุก ๆ ปี 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบ 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 



 
 

                     

 

 



 
 

 


