
 
001223  ดุริยางควิจักขณ์  (Music Appreciation) 3 (2-2-5) 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล  
อาจารย์เดชา  ศรีคงเมือง 
อาจารย์วราภรณ์  เชิดชู 

  ห้องพัก 604 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS 
วัน – เวลา /สถานที่เรียน  

อังคาร 08:00-09:50 / พฤหัสบดี 10:00-11:50   
ห้องปราบไตรจักร 52อาคารปราบไตรจักร 52  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาและเข้าใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่องดนตรีและทฤษฎีดนตรี  ศึกษา
ลักษณะดนตรีไทยประจ าชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน  เครื่อง   วง    เพลง  อัตลักษณ์และสุนทรียะ     ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรี
พื้นบ้านไทย     ดนตรีอาเซียน    และดนตรีร่วมสมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจ าวัน   ทั้งในตนเอง   และบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม  วิเคราะห์  วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรีในสังคมไทย  

 
 

สัปดาห์ที ่ เนื้อหา ผู้สอน/TA กิจกรรม 
1  แนะน ารายวิชา / การเรียนการสอน /การส่งงาน  

จับกลุ่มกิจกรรม  
อ.เดชา  

2 - 3 Element of Music  อ.เดชา คิดสร้างสรรค์  
ด้วย Element of Music 

4 -5 Organology อ.เดชา,ดร.ณัฐชยา Mind Mapping 
6 - 7 Ensemble   อ.เดชา Mind Mapping 

8 สอบกลางภาค   
9  เสียงร้อง ท านองเพลง 1 อ.เดชา/ดร.ณัฐชยา  น าเสนอโครงร่างจิตอาสา  
10 เสียงร้อง ท านองเพลง 2 อ.เดชา/ดร.ณัฐชยา กิจกรรม 
11 บทเพลง และ นักประพันธ์ ดร.ณัฐชยา  
12 ความเข้าใจและการวิจารณ์งานดนตร ี ดร.ณัฐชยา /อ.เดชา 

/วิทยากร 
 

13- 14 ด าเนินกิจกรรมจติอาสา/ งานกลุ่ม ดร.ณัฐชยา  
15 น าเสนอกิจกรรมจติอาสา ดร.ณัฐชยา  
16 สอบปลายภาค   

แผนการสอน MUSIC APPRECIATION ภาคการศึกษา 2-2557 



แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

งานและกิจกรรมในช้ันเรียน 30% 
จิตอาสา 20% 

สอบกลางภาค 20% 
สอบปลายภาค 30% 

 
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 
 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) ดนตรีตะวันตก :ยุคกลางและยคุฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  ผู้แต่ง ศศี พงศ์สรายุทธ   
2) ดนตรีศึกษา :หลักการและสาระส าคญั  ผู้แต่ง ณรุทธ์ สุทธจิตต์   
3) ใต้เตียงนักดนตรี เล่ม 2  ผู้แต่งธนา วงศ์ญาณณาเวช   
4) อัจฉริยะอย่างไอน์สไตนด์้วยเสยีงดนตรี   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 อึ้งรังษี  
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.   

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

