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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  กองการศึกษาทั่วไป / คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย   
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หมวดที่ 1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 001223 ดุริยางควิจักขณ์  (Music Appreciation)  
    
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3(2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรระดับปริญญาทุกสาขาวิชา    
               
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานรายวิชา ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล  
 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 / นิสิตทุกชั้นปี 

  
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

  ไม่มี  
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
  ไม่มี 
 

8.  สถานที่เรียน  
อาคารปราบไตรจักร   มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2554 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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1. มีวินัยและตรงต่อเวลา มีอุปนิสัยอ่อนน้อม ถ่อมตน โอบอ้อมอารี อุทิศ อิสระเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนรวม เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามโอกาสและสาย
วิชาชีพของตน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน สามารถใช้ความรู้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ จาก 
การฟังเชิงทฤษฎีได้สามารถอภิปรายปัญหา อุปสรรคและหลักการแก้ไขอย่างมีระบบและเหมาะสม  

3. สามารถคิดวิเคราะห์ เนื้อหาทางดนตรีกับการใช้ในชีวิตประจ าวันได้สามารถสร้างสรรค์พร้อม
การบูรณาการผลงานทางดนตรีกับศาสตร์ของตนเองได้  

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ  
5. การมีทักษะการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท างานดนตรี 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงประเด็น เนื้อหาที่ส าคัญของรายวิชา  จัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และระยะเวลาในการเรียนการสอน รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาและเข้าใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่องดนตรี
และทฤษฎีดนตรี  ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจ าชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน  เครื่อง   วง    เพลง  
อัตลักษณ์และสุนทรียะ     ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพ้ืนบ้านไทย     ดนตรีอาเซียน    และดนตรีร่วม
สมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจ าวัน   ทั้งในตนเอง   และบริบททางสังคมวัฒนธรรม  
วิเคราะห์  วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรีในสังคมไทย  

  Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in music, 
organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music and western 
classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition, style and 
aesthetics. To study musical style of Thai folk music, Asian music, and contemporary 
music in Thai society.  Music aesthetic in daily life and social-cultural context. To analyst 
and criticize musical phenomena in Thai society 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      
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บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

30 ชั่วโมง ตามความประสงค์
ของผู้เรียน 

30 ชั่วโมง อย่างน้อย 45 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1-4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้แล้วแต่การนัดหมาย  โดยสามารถนัดล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือแจ้งให้
นิสิตทราบโดย  ติดประกาศ ณ ป้ายประกาศของภาควิชา และหน้าห้องพักอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
Social Media ต่างๆ ของรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต  
2) มีจิตสาธารณะ 
 

1.  ให้ความส าคัญในวินัย การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
3.  สอดแทรกความซื่อสัตว์ต่อตนเอง 
และสังคม 
4.  จัดกิจกรรมการพัฒนาสังคม/ 
ชุมชน 
5.  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
7.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
8) ก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยเน้นเรื่องจริยธรรม และคุณธรรม
ในการคัดลอกผลงานผู้อ่ืน รวมทั้ง
การท างานร่วมกัน เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสาธารณะและถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 

1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
เช่น การเขียนงาน การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นหน้าชั้น
เรียน นิสิตมีความสุขในการท ากิจกรรม
และการเข้าเรียน 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานและความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  
4)  สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
6) ประเมินปริมาณการทุจริตในการ
สอบ 
7)  นิสิตประเมินการแต่งกายของ
เพ่ือนนิสิตในมหาวิทยาลัยฯ 
8)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับการสอนของครู 
และบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

 
 
 
2. ความรู้ 
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ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต 
2) รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 
3) ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสังคมไทย 
อาเซียน  สังคมโลก 
4) ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนิน
ชีวิตที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม จักรวาล  
5) เรียนรู้สถานการณ์  ปัญหา 
อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจ
มนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ 

1) อภิปราย บรรยาย ชมวีดีทัศน์
ที่เก่ียวข้อง 
2)  จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะน าการ
ค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งแนวทาง
การสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ  ด้วย
ตนเอง 

 

1) การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน  
2) การน าเสนอรายงาน โครงงาน 
3) การทดสอบย่อย การทดสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียน 

 

 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถแยกแยะวิเคราะห์บน
หลักการของเหตุผล 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) สร้างนิสิตให้มีความสุขทั้งกาย
และจิตใจตามหลักศาสนา  
4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

 

1) จัดการเรียนการสอนโดยมีนิสิต
เป็นศูนย์กลาง  
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ การท า
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักการ
คิด วิเคราะห์ จากสภาพปัญหา หรือ
สถานการณ์จริง 

 

1) ประเมินผลที่สะท้อนถึง การคิด 
วิเคราะห์ การเขียน การน าเสนอรายงาน 
นิทรรศการ งานสร้างสรรค์  
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
เช่น การเขียนงาน การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นหน้าชั้นเรียน 
นิสิตมีความสุขในการท ากิจกรรมและ
การเข้าเรียน 
3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ   
4) การสังเกตพฤติกรรมและ
ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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ต้องพัฒนา 
1) เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 

1) จัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน เน้น
การท างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและพัฒนาตนเองในด้าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมของสังคม ผู้คนที่
หลากหลายในรายวิชา 

1) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบในการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม  เช่นการเสียสละ
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือน 
2) เปิดโอกาสให้นิสิตในชั้นเรียน ได้
มีส่วนร่วมในการประเมิน 

 

 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความตระหนักในคุณค่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
พูด การเขียน การใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสารต่างๆ การเลือกรับ เลือกใช้
ข้อมูล และน าเสนอได้อย่างมีประ
สิทธภาพ 
2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้
นิสิตได้ก าหนดแผนการท างาน และ
การท างานกลุ่มที่มีการมอบหมายให้
เกิ ดการใช้ ทั กษะในการสื่ อสาร
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในกลุ่ม เพ่ือ
ร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนและ 

1) ประเมินทักษะของนิสิต ในด้าน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการสังเกต
พฤติกรรม  
2) วัดผลจากงานหรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทต่างๆ  
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บุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 
 
6. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพที่

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพ่ือสร้าง
ความสมบูรณ์ของสุขภาพและ
จิตใจ 
2) สามารถสร้างบุคลิกภาพและ
การใช้ภาษาให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในระดับนานาชาติๆ ได้  

 

1) บรรยาย วีดีทัศน์ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิต มีความรู้ และมีความตระหนัก
ในเรื่องบุคลิกภาพ และการใช้ดนตรี
เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ของร่างกาย
และจิตใจ 

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต ใน
ด้านบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม
โดยเฉพาะการฟังดนตรีในที่
สาธารณะ   
2) วัดผลจากงานหรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย และทัศนคติใน
การใช้ดนตรีเพ่ือเสริมสร้างอารมย์
และปรับใช้ในชีวิต 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
-แนะน ารายวิชา และข้อตกลงต่างๆ ในรายวิชา 
ตั้งกลุ่ม ใน  Facebook จัดกลุ่มในห้องเรียน กลุ่มละ 10 
คน พร้อมส่งรายชื่อ (ให้นิสิตตั้งช่ือกลุ่มตามชื่อคีตกวี) 

2 Power Point  อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชา 
& อาจารย์ผู้ช่วยสอน  

นิยาม ความหมายของค าว่า  “ดนตรี ” 
 

2 Power Point  
แบบฝึกหัด 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

2 
นิยาม ความหมายของค าว่า  “ดนตรี ” 
ระดับในการฟังดนตรี / หลักในการฟังดนตรี 

2 Power Point/เอกสาร/ 
 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

องค์ประกอบของดนตรี 1 (Element of Music) 
- ท านอง   (Melody / Pitch)  
- ระดับเสียง  (Pitch)         

-  ลีลา     (Rhythm) 

2 Power Point/เอกสาร/ 
– ตัวอย่าง 
- แบบฝึกหัด 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิม่& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

3 

 องค์ประกอบของดนตรี 2 (Element of Music) 
- คีตลักษณ์ (Form) 

2   
ให้นิสิตเตรียมแก้วพลาสติก  

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารย์ผู้ช่วยสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- ทิศทางการเคลื่อนที่ของท านอง (Direction) 
กิจกรรมกลุ่ม เร่ือง องค์ประกอบของดนตรี 

- กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง  Cup Song   
2 ให้นิสิตดู วีดโีอ สาธิตการเล่น 

Cup song  
อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

4 
 ทบทวนกิจกรรมกลุม่ เรื่อง  Cup Song  + ร้องเพลง  
(ช้าง, หนูมาลี, ABC, ฯลฯ) 
ให้นิสิตเรียนรูเ้รื่อง Cup Song จนช านาญ พร้อมให้หา
เวลาท ากิจกรรมกลุ่ม อัด Clip  cup song (ส่งงานทาง 
FB) 

2 Power Point /Audio/สื่อ
การสอน Youtube/  

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม & 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

การจัดหมวดหมู่เคร่ืองดนตรี  (Organology) 1 
การจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทเครื่องดนตรี (1) 
- ฝึกฟังเสียงเครื่องดนตรี   

2 Power Point /Audio/สื่อ
การสอน Youtube/
แบบฝึกหัด 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

5  
 การจัดหมวดหมู่เคร่ืองดนตรี  (Organology) 2 
- การจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทเครื่องดนตรี (2) 
 

2 Power Point /Audio/สื่อ
การสอน Youtube/
แบบฝึกหัด 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 การจัดหมวดหมูเ่ครื่องดนตรี  (Organology) 3 
- ฝึกฟังเสียงเครื่องดนตรี   

2 กิจกรรมกลุ่ม ให้นิสติเตรียม 
กระดาษ 100 ปอนด์ 
สี อุปกรณต์่างๆ 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

6 
กิจกรรมกลุ่ม สร้าง Mind Mapping  เรื่อง การจัดแบ่ง
หมวดหมู่ประเภทเครื่องดนตรีและคุณลักษณะเสยีง (1) 

2 กิจกรรมกลุ่ม 
กระดาษ 100 ปอนด์ 
สี อุปกรณต์่างๆ 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 2 มอบหมายรายงานน าเสนอ
ก่อนสอบปลายภาค *** 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

7 
 

สอบกลางภาค 

 

 
2 

  
อาจารย์ประจ ากลุ่ม  

8 
ประวัติศาสตร์การดนตรีในภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง  1 4  สื่อภาพยนตร ์Youtube 

แบบฝึกหัดPower Point 
วิทยากรพิเศษ 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

9 
 เคร่ืองดนตรีไทย 
     เครื่องดนตรีประเภทตา่งๆ ในดนตรไีทย 
(ฟังเสียงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ  ดีด-ส-ีต-ีเป่า) 

4 Power Point / สื่อการสอน 
Youtube/ 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม 
& อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

10  วงดนตรีไทย 
      เรียนรู้วงดนตรไีทยและบทเพลงประเภทต่างๆ   
(วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ ฯลฯ ) 
 

2 Power Point / สื่อ 
Youtube / แบบฝึกหัด 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

บทเพลงไทย 
    ประเภทของเพลงไทย ( หน้าพาทย์ เถา ตับ ฯลฯ)   
 

2 Power Point  
สื่อการสอน Youtube  

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

11 นักประพันธ์ไทยที่ส าคัญ 
    นักประพันธ์ไทยที่มีช่ือเสียง   1 
(เพลงลาวดวงเดือน /เพลเขมรไทรโยค / ฯลฯ) 

2 Power Point  
 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

 ความเป็นมาและลักษณะทางดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่างๆ    
 

2 Power Point  
สื่อการสอน Youtube 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

12 เคร่ืองดนตรีตะวันตก 
        เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ในดนตรีตะวันตก 
(ฟังเสียงเครื่องดนตรีตะวันตกตามการจัดแบ่งหมวดหมู่ ) 

2 Power Point /Audio/ Clip 
แบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

วงดนตรีตะวันตก 
        วงประเภทต่างๆ ในดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะ วง 
Orchestra ฯลฯ 

2 Power Point /Audio / Clip อาจารย์ ผศ.เดชน ์ คงอิ่ม & 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

13 นักประพันธ์ตะวนัตกที่ส าคัญ 
    นักประพันธต์ะวันตกและผลงานท่ีมีชื่อเสียง เช่น 
MOZART,  BETHOVEN,  HANDLE ฯลฯ 

2  Power Point /Audio/ Clip อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

บทเพลงที่มีชื่อเสียงในดนตรีตะวันตก ที่นิสิตควรรู้จัก 2 
    

2 Power Point /Audio/ Clip อาจารย์ ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& 
อาจารยผ์ู้ช่วยสอน 

14  น าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
 

2   ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& อาจารย์
ผู้ช่วยสอน 

 น าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
 

2 

15 ทบทวนก่อนสอบ (1) 2 
 

 Power Point /Audio/Clip 
  

 ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& อาจารย์
ผู้ช่วยสอน 

ทบทวนก่อนสอบ (2) 2 Power Point /Audio/Clip ผศ.เดชน์  คงอิ่ม& อาจารย์
ผู้ช่วยสอน 

16  
สอบปลายภาค 

 
2 
 

 
 
 

 
อาจารย์ประจ ากลุ่ม ฯลฯ 
 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

- คุณธรรม 
- จริยธรรม 
- จิตสาธารณะ 
 

-ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา 
การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ 
ประเมินจากโครงการจิตสาธารณะ / 
และการท าโครงการกลุ่ม 

1-16 และ13 10 

ความรู้ / 
ปัญญา 

 

- ประเมินผลที่สะท้อนถึง การคิด 
วิเคราะห์ การเขียน การน าเสนอ
รายงาน นิทรรศการ งานสร้างสรรค์  
-ประเมินการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
เช่น การเขียนงาน การแสดงความ
คิดเห็น 
การสอบปลายภาค 

1-11 และ 16 30 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

การเข้าฟังการแสดง/ การท าโครงการ
กลุ่ม / พฤติกรรมในการท างานร่วมกัน
และในชั้นเรียน  

12-15 20 

ทักษะการ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในชั้น
เรียน 

15 10 

สอบปลายภาค   30 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  Music Appreciation  
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

เนื้อหา Website ที่เกี่ยวข้อง 
ภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง http://www.youtube.com/watch?v=IpM4cGZeOBU 
ดนตรีกับสมอง   http://www.youtube.com/watch?v=a7ordhmcEqE 
การแบ่งดนตรีตามยุคต่างๆ   http://www.youtube.com/watch?v=jUcZwhTqRqE 
History of music - Part I (From ancient 
Greece to renaissance) 

http://www.youtube.com/watch?v=XC6TlS41DNM 
 

 History of music - Part II (Baroque) http://www.youtube.com/watch?v=mtyMRDLO0uA 
History of music - Part III (Baroque) http://www.youtube.com/watch?v=JFm2IVcQb78 
History of music - Part IV (Classical) http://www.youtube.com/watch?v=c-crzq1PX4A 
History of music - Part V (W. A. Mozart) http://www.youtube.com/watch?v=OO3ll3SAZsg 
History of music - Part VI (L. van 
Beethoven) 

http://www.youtube.com/watch?v=nd0gptJlWBw 

History of music - Part VII (From classical 
to romanticism) 

http://www.youtube.com/watch?v=otSzwxwLuCI 

History of music - Part VIII (Romanticism) http://www.youtube.com/watch?v=WrJnLLhwKrM 
History of music - Part X (Romanticism) http://www.youtube.com/watch?v=g11H7IaTHZ4 
Some of the Most Beautiful Symphonies http://www.youtube.com/watch?v=ADcFQ-pxBRw 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IpM4cGZeOBU
http://www.youtube.com/watch?v=jUcZwhTqRqE
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1) ดนตรีตะวันตก :ยุคกลางและยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ  ผู้แต่ง ศศี พงศ์สรายุทธ   
2) ดนตรีศึกษา :หลักการและสาระส าคัญ  ผู้แต่ง ณรุทธ์ สุทธจิตต์   
3) ใต้เตียงนักดนตรี เล่ม 2  ผู้แต่งธนา วงศ์ญาณณาเวช   
4) อัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ด้วยเสียงดนตรี   ผู้แต่ง สถิตธรรม เพ็ญสุข  
5) ดนตรีปริทรรศน์ ผู้แต่ง ไขแสง ศุขะวัฒนะ  
6) สังคีตนิยม ว่าด้วย เครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ ผู้แต่ง ไขแสง ศุขะวัฒนะ  
7) JUST GOOD MUSIC (ดนตรีดี ๆ ไม่มีกระได) (1 CD-ROM) ผู้แต่ง บัณฑิต อ้ึงรังษี  
8) ดนตรีบาโรค (1600-1752)  ผู้แต่ง คมธรรม ด ารงเจริญ  
9) ดนตรีบ าบัด ผู้แต่ง บุษกร บิณฑสันต์ 

     10) อัจฉริยะดนตรีเพื่อสุข (1 BK./1 CD-ROM) ผู้แต่ง พิชัย ปรัชญานุสรณ์  
 11) ดนตรีตะวันตก ผู้แต่ง  คมสันต์ วงค์วรรณ์   
 12) นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 2 (ฉบับสมบูรณ์) :ชีวิตและผลงานของคีตกวีผู้กล่อมโลก ผู้แต่งทวี มุขธระโกษา 
 13) นักดนตรีเอกของโลก เล่ม 1 (ฉบับสมบูรณ์) :ชีวิตและผลงานของคีตกวีผู้กล่อมโลก ผู้แต่งทวี มุขธระโกษา 

     14) ดนตรีคลาสสิก :รวมข้อเขียนภาษาไทย ผู้แต่ง  ณัชชา พันธุ์เจริญ /   
 15) ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย ผู้แต่ง  สุรพล สุวรรณ 
 16) ประวัติการดนตรีไทย  ปัญญา รุ่งเรือง.   

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
1.2 สรุปผลประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1  ผลการเรียนของนิสิต 
 2.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตตลอดภาคการศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  

 พิจารณาจากข้อ 1.2  และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   ผลการสอบปลายภาคเรียน และผลการด าเนินโครงการต่างๆ  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 


