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ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร  
วทิยาลัย/คณะ/ภาควิชา  กองการศกึษาทั่วไป / คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย   
 

หมวดที่ 1  ลักษณะและขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 001223 ดุริยางควิจักขณ  (Music Appreciation)    
2. จํานวนหนวยกิต 
        3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
     เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสตูรระดับปริญญาทุกสาขาวชิา    
               
4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผดิชอบและประสานงานรายวิชา ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล  
4.2 อาจารยผูรับผดิชอบ 
 กลุม 1 – กลุม 6   อังคาร 13:00-14:50   / พฤหัสบดี   08:00-09:50 
 4.2.1   กลุม 1 หอง  QS 3111  ผศ.ดร.คมกริช การินทร   
 4.2.2  กลุม 2 หอง   QS 3112  ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล  
 4.2.3  กลุม 3 หอง   QS 2101  อาจารยวราภรณ เชดิช ู
 4.2.4  กลุม 4 หอง   QS 2102  อาจารยบุตรี สขุปาน 
 4.2.5  กลุม 5 หอง  QS 4101  อาจารยนภา ฉมิพุฒ 
 4.2.6  กลุม 6 หอง   QS 4102  อาจารยพรชยั ผลนิโครธ 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุม 7 – กลุม 12   อังคาร 08:00-09:50 /  พฤหัสบดี    10:00-11:50  
 4.2.7   กลุม 7 หอง  QS 2108  ผศ.ดร.คมกริช การินทร   
 4.2.8  กลุม 8 หอง   QS 2109  ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล  
 4.2.9  กลุม 9 หอง   QS 2110  อาจารยวราภรณ เชดิช ู
 4.2.10  กลุม 10 หอง   QS 2111  อาจารยบุตรี สขุปาน 
 4.2.11  กลุม 11 หอง   QS 2203  อาจารยรุงนภา ฉมิพุฒ 
 4.2.12  กลุม 12 หอง   QS 2204  อาจารยพรชยั ผลนิโครธ 
 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรยีน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที ่1 

  
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

  ไมมี  
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co-requisites)  

  ไมมี 
8.  สถานที่เรียน  

อาคารเรียนรวม QS     มหาวิทยาลยันเรศวร   
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9.  วันทีจ่ัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 
       วันที ่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.  2554 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

1. มีวินัยและตรงตอเวลา มีอุปนิสยัออนนอม ถอมตน โอบออมอารี อุทศิ อิสระเพ่ือประโยชน 
สวนรวม เปนผูสงเสริมและสนบัสนุนศลิปวัฒนธรรมไทยดวยความเขาใจทีถู่กตองตามโอกาสและสาย
วิชาชีพของตน 

2. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน สามารถใชความรูในการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ จาก 
การฟงเชงิทฤษฎีไดสามารถอภปิรายปญหา อุปสรรคและหลักการแกไขอยางมีระบบและเหมาะสม  

3. สามารถคิดวิเคราะห เน้ือหาทางดนตรีกบัการใชในชีวติประจําวันไดสามารถสรางสรรคพรอม
การบูรณาการผลงานทางดนตรีกบัศาสตรของตนเองได  

4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผดิชอบ  
5. การมีทกัษะการใชอุปกรณทางเทคโนโลยีที่จําเปนตอการทํางานดนตรี 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงประเด็น เนื้อหาที่สําคัญของรายวิชา  จัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

สถานการณและระยะเวลาในการเรียนการสอน รวมทั้งใหสอดคลองกบัการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
 
 

หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา 
 
1. คําอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาและเขาใจดนตรีในกระบวนการรับรูเสียง อารมณ ความหมายทางดนตรีศึกษา เคร่ืองดนตรีและทฤษฎี
ดนตรี  ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจําชาติ และดนตรีตะวันตกในดาน  เครื่อง   วง    เพลง  อัตลักษณและสุนทรียะ     
ศึกษาอัตลักษณของดนตรีพื้นบานไทย     ดนตรีอาเซียน    และดนตรีรวมสมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีใน
ชีวิตประจําวัน   ทั้งในตนเอง   และบริบททางสังคมวัฒนธรรม  วิเคราะห  วิจารณปรากฏการณดนตรีในสังคมไทย  

  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 
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมงตอสปัดาห) 

30 ชั่วโมง ตามความประสงค
ของผูเรียน 

30 ชั่วโมง อยางนอย 45 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

1-4 ชั่วโมง ตอสัปดาห ทัง้นีแ้ลวแตการนัดหมาย  โดยสามารถนัดลวงหนาทางโทรศัพท หรือแจงให
นิสติทราบโดย  ตดิประกาศ ณ ปายประกาศของภาควิชา และหนาหองพักอาจารยผูสอน ผาน 
Social Media ตางๆ ของรายวิชา และอาจารยผูสอนแตละทาน  

 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง   มีดังตอไปน้ี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มคีุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต  
2) มีจิตสาธารณะ 
 

1.  ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา 
การสงงานภายในเวลาที่กําหนด 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
3.  สอดแทรกความซื่อสัตวตอตนเอง และ
สังคม 
4.  จัดกิจกรรมการพัฒนาสังคม/ ชุมชน 
5.  เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคบั
ของมหาวิทยาลัย 
7.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
8) กําหนดใหมีการทํางานเปนกลุม โดย
เนนเรื่องจริยธรรม และคุณธรรมในการ
คัดลอกผลงานผูอ่ืน รวมทั้งการทํางาน
รวมกัน เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะและ
ถือประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 
 

1) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ในการเรียนการสอน 
2) ประเมินการมีสวนรวมในหองเรียน เชน 
การเขียนงาน การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความเห็นหนาชั้นเรียน นิสิตมีความสุข
ในการทํากิจกรรมและการเขาเรียน 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน การ
ตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาช้ันเรียน การ
สงงานและความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบั
มอบหมาย  
4)  สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ อยาง
ตอเน่ือง 
5) สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวม
กจิกรรม 
6) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
7)  นิสิตประเมินการแตงกายของเพื่อน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
8)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณ
นักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของครู และ
บันทึกผลการสัมภาษณ 
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2. ความรู 
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกในปจจุบันและอนาคต 
2) รูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก 
3) ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิ
ปญญา วิถีชีวิตสังคมไทย อาเซียน  สังคม
โลก 
4) ตระหนัก รูเทาทันตอการดําเนินชีวิตที่
เก่ียวของกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จักรวาล  
5) เรียนรูสถานการณ  ปญหา อุปสรรค 
การแกไข โดยการเขาใจมนุษย เขาใจ
ธรรมชาติ 

1) อภิปราย บรรยาย ชมวีดีทัศนที่
เก่ียวของ 
2)  จัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แนะนําการคนควาหาความรู 
รวมทั้งแนวทางการสืบคนขอมูลใหมๆ  
ดวยตนเอง 

 

1) การรวมกิจกรรมในหองเรียน  
2) การนําเสนอรายงาน โครงงาน 
3) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน 

 

 
 
3. ทกัษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) สามารถแยกแยะวิเคราะหบน
หลักการของเหตุผล 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3) สรางนิสิตใหมีความสุขทั้งกายและ
จิตใจตามหลักศาสนา  
4) มุงศึกษาตลอดชีวิต 

 

1) จัดการเรียนการสอนโดยมีนิสิตเปน
ศูนยกลาง  
2) จัดกระบวนการเรยีนรู การทํากิจกรรม
กลุม เพื่อใหนิสิตไดรูจักการคิด วิเคราะห 
จากสภาพปญหา หรือสถานการณจริง 

 

1) ประเมินผลที่สะทอนถึง การคิด วิเคราะห 
การเขียน การนําเสนอรายงาน นิทรรศการ 
งานสรางสรรค  
2) ประเมินการมีสวนรวมในหองเรียน เชน 
การเขียนงาน การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความเห็นหนาชั้นเรียน นิสิตมีความสุข
ในการทํากิจกรรมและการเขาเรียน 
3) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมตางๆ   
4) การสังเกตพฤติกรรมและความสามารถใน
การตัดสินใจ การแกไขปญหาในสถาณการณ
ตางๆ 

 
 
4. ทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) เรียนรูและมีความรับผิดชอบในการ
อยูรวมกันในสังคม 

 

1) จัดกิจกรรมเรียนรูในช้ันเรียน เนนการ
ทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญและพัฒนาตนเองใน
ดานความมีมนุษยสัมพันธและความ
รับผิดชอบสวนบุคคล 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมของ
สังคม ผูคนที่หลากหลายในรายวิชา 

1) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบในการทํากิจกรรมกลุม  เชน
การเสียสละและคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อน 
2) เปดโอกาสใหนิสิตในชั้นเรียน ไดมี
สวนรวมในการประเมิน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิผล 

 

1) จัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบที่
หลากหลาย และเหมาะสม เพื่อสงเสริมให
นิสิต มีความรู ความเขาใจและมีความ
ตระหนักในคุณคา โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
เ ร่ืองของการพู ด  การ เ ขียน การใ ช
เทคโนโลยี การส่ือสารตางๆ การเลือกรับ 
เลือกใชขอมูล และนําเสนอไดอยางมีประ
สิทธภาพ 
2) จัดกิจกรรมกลุมเพื่อกระตุนใหนิสิตได
กําหนดแผนการทํางาน และการทํางาน
กลุมที่มีการมอบหมายใหเกิดการใชทักษะ
ในการสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานใน
กลุม เพื่อรวมชั้นเรียน อาจารยผูสอนและ 
บุคคลอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

1) ประเมินทักษะของนิสิต ในดานการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดวยการสังเกตพฤติกรรม  
2) วัดผลจากงานหรือกิจกรรมที่ไดรบั
มอบหมาย และใชส่ือสังคมออนไลน
ประเภทตางๆ  

 

 
6. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพที่ตอง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความ
สมบูรณของสุขภาพและจิตใจ 
2) สามารถสรางบุคลิกภาพและการใช
ภาษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมใน
ระดับนานาชาติๆ ได  

 

1) บรรยาย วีดีทัศน 
2) จัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหนิสิต มีความรู 
และมีความตระหนักในเรื่องบุคลิกภาพ 
และการใชดนตรีเพื่อสรางความสมบูรณ
ของรางกายและจิตใจ 

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต ในดาน
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคมโดยเฉพาะ
การฟงดนตรีในที่สาธารณะ   
2) วัดผลจากงานหรือกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย และทัศนคติในการใชดนตรี
เพื่อเสริมสรางอารมยและปรับใชในชีวิต 

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

1 -แนะนํารายวิชา และขอตกลงตางๆ ในรายวิชา 2 Power Point  อาจารยประจํากลุม  
-Introduction in Music การเกดิข้ึนของดนตรี 
-How does the Music work? 

    2 Power Point /แบบฝกหัด  อาจารยประจํากลุม 

2 ระดบัการฟัง /มารยาทในการฟังดนตรี 2  Power Point/เอกสาร/
แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

Elements of  Music  2 ส่ือการสอนใน Youtube/
แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

3 Organology ทัวโลก / Asian  2 Power Point/แบบฝกหัด อาจารยประจํากลุม  

ฝกฟงเสียงเครื่องดนตรี 1  2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

4 Organology ทัวโลก / Asian  2 Power Point/แบบฝกหัด อาจารยประจํากลุม  

ฝกฟงเสียงเครื่องดนตรี 2 2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

5 History of Western Music Western Music 2 Power Point / สื่อการสอน 
Youtube/แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

Western Music Instrument 2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube / แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

6 วงดนตรีตะวันตก Ensemble/ Orchestra 2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube /แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

ชมการแสดง ผาน วีดีทัศน 2 Vedio/ส่ือการสอน Youtube / 
แบบฝกหัด/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

7 Western Music : เพลง 2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

ชมการแสดง ผาน วีดีทัศน 2 Vedio/ส่ือการสอน Youtube / 
แบบฝกหัด/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

8 สอบกลางภาค  

9 เครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย 2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

ฝกฟงเสียงเครื่องดนตรี-วงดนตรีไทย  2 Vedio/ส่ือการสอน Youtube / 
แบบฝกหัด/แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

10 เพลงไทย   2 Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

ฝกฟงเพลงไทยและฟงเพลงไทยที่รูจัก 2 Vedio/ส่ือการสอน Youtube / 
แบบฝกหัด/แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

11 นักดนตรีไทย  Power Point /Audio/สื่อการ
สอน Youtube/แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

ชมภาพยนตรเรื่องโหมโรง 2 Vedio/ส่ือการสอน Youtube / 
แบบฝกหัด/แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

12 ชมกิจกรรมดนตรี / Concert 2  การแสดงสด / สื่อการสอน 
Youtube / แบบฝกหัด 

 อาจารยประจํากลุม 

ชมกิจกรรมดนตรี / Concert 2 การแสดงสด / สื่อการสอน 
Youtube / แบบฝกหัด 

อาจารยประจํากลุม  

13 เตรียมกิจกรรมกลุม / โครงการจิตอาสา    อาจารยประจํากลุม 
  อาจารยประจํากลุม  

14 นําเสนอความกาวหนา โครงงานดนตรีครั้งที่ 1     อาจารยประจํากลุม 
นําเสนอความกาวหนา โครงงานดนตรีครั้งที่ 2   อาจารยประจํากลุม  

15 เตรียมงาน    อาจารยประจํากลุม 
นําเสนอกิจกรรมโครงงาน กลุมใหญ (รวม)   อาจารยประจํากลุม  

16 ทบทวนกอนสอบ 1     อาจารยประจํากลุม 
ทบทวนกอนสอบ 2   อาจารยประจํากลุม  

17 สอบปลายภาค     



 8

 
หมายเหต ุ นิสติตองเกบ็คะแนนการฟง จากการแสดงสดตางๆ ตลอดภาคการศึกษา ทั้งในเวลา และนอก
เวลาเรียน ใหไดจํานวน 5 คร้ัง  ตามตารางการแสดงประจําภาคการศึกษาที ่1 / 2556 ดังตอไปน้ี 
 

วันที ่ รายการ สถานที ่ เริ่มเวลา 
24 สิงหาคม 2556 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่อง

เดี่ยวและวงอังกะลุง 
โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 08.30 น. 

 การประกวดดนตรีไทย ประเภทวง โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 08.30 น. 
29 สิงหาคม 2556 วงดนตรีเฉลิมราชย  ครั้งที่ 1 โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 17.00 น. 
30 สิงหาคม 2556 วงดนตรีเฉลิมราชย  ครั้งที่ 2 โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 17.00 น. 
31 สิงหาคม 2556 วงดนตรีเฉลิมราชย  ครั้งที่ 3 โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 17.00 น. 
 1 กันยายน 2556  การบรรเลงดนตรปีระกอบพิธีไหวครูดนตรี

ไทย ประจําปการศึกษา 2556 
อาคารเอกาทศรถ 08.30 น. 

 1 ครั้ง การแสดง / การประกวดดนตรีประเภท
ตางๆ / การแสดงในส่ือออนไลน  

  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

- คุณธรรม 
- จริยธรรม 
- จิตสาธารณะ 
 

-ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การ
สงงานภายในเวลาที่กําหนด 
- เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณา และความเสียสละ 
ประเมินจากโครงการจิตสาธารณะ / และ
การทําโครงการกลุม 

1-16 และ13 10 

ความรู / ปญญา 
 

- ประเมินผลที่สะทอนถึง การคิด วิเคราะห 
การเขียน การนําเสนอรายงาน นิทรรศการ 
งานสรางสรรค  
-ประเมินการมีสวนรวมในหองเรียน เชน 
การเขียนงาน การแสดงความคิดเห็น 
การสอบปลายภาค 

1-11 และ 16 30 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

การเขาฟงการแสดง/ การทําโครงการกลุม / 
พฤติกรรมในการทํางานรวมกันและในชั้น
เรียน  

12-15 20 

ทักษะการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในช้ันเรียน 15 10 

สอบปลายภาค   30 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  Music Appreciation  
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

เนื้อหา Website ที่เกี่ยวของ 
ภาพยนตรเร่ือง โหมโรง http://www.youtube.com/watch?v=IpM4cGZeOBU 

ดนตรีกับสมอง   http://www.youtube.com/watch?v=a7ordhmcEqE 

การแบงดนตรีตามยุคตางๆ   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 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1) ดนตรีตะวันตก :ยคุกลางและยคุฟนฟูศิลปวิทยาการ  ผูแตง ศศี พงศสรายุทธ   
2) ดนตรีศึกษา :หลักการและสาระสําคญั  ผูแตง ณรุทธ สุทธจิตต   
3) ใตเตยีงนกัดนตรี เลม 2  ผูแตงธนา วงศญาณณาเวช   
4) อัจฉริยะอยางไอนสไตนดวยเสยีงดนตรี   ผูแตง สถติธรรม เพ็ญสุข  
5) ดนตรีปริทรรศน ผูแตง ไขแสง ศุขะวัฒนะ  
6) สังคีตนิยม วาดวย เคร่ืองดนตรีของวงดุริยางค ผูแตง ไขแสง ศุขะวัฒนะ  
7) JUST GOOD MUSIC (ดนตรีดี ๆ ไมมีกระได) (1 CD-ROM) ผูแตง บัณฑิต อ้ึงรังษี  
8) ดนตรีบาโรค (1600-1752)  ผูแตง คมธรรม ดํารงเจริญ  
9) ดนตรีบําบัด ผูแตง บุษกร บิณฑสันต 

     10) อัจฉริยะดนตรีเพ่ือสุข (1 BK./1 CD-ROM) ผูแตง พิชัย ปรัชญานุสรณ  
 11) ดนตรีตะวันตก ผูแตง  คมสันต วงควรรณ   
 12) นักดนตรีเอกของโลก เลม 2 (ฉบับสมบูรณ) :ชีวิตและผลงานของคีตกวีผูกลอมโลก ผูแตงทวี มุขธระโกษา 
 13) นักดนตรีเอกของโลก เลม 1 (ฉบับสมบูรณ) :ชีวิตและผลงานของคีตกวีผูกลอมโลก ผูแตงทวี มุขธระโกษา 

     14) ดนตรีคลาสสิก :รวมขอเขียนภาษาไทย ผูแตง  ณัชชา พันธุเจริญ /   
 15) ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย ผูแตง  สุรพล สุวรรณ 
 16) ประวัติการดนตรีไทย  ปญญา รุงเรือง.   



 10

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
1.2 สรุปผลประเมินการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 2.1  ผลการเรียนของนิสติ 
 2.2  การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตตลอดภาคการศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  

 พิจารณาจากขอ 1.2  และนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให
เหมาะสมตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   ผลการสอบปลายภาคเรียน และผลการดําเนินโครงการตางๆ  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นําขอมลูที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 


