รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2081203 ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 1 (Thai String Performance I)
2. จานวนหน่ วยกิต
2(0-4-2)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไทย
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร. อานาจ บุญอนนท์ ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของวิชา และวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชาและวัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1. ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความเป็ นมาของเครื่ องดนตรี ไทยประเภท
เครื่ องสี
2. ให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและบทบาทความสาคัญของเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ อง
สี ในกาบรรเลงประสมวงดนตรี ต่าง ๆ และการบรรเลงเดี่ยว
3. ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทยขั้นพื้นฐาน และฝึ กกลวิธีการบรรเลงเครื่ องสี ไทยขั้นต้นตามมาตรฐาน
ดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน
4. ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทยบรรเลงเพลงไทย โดยใช้กลวิธีการบรรเลงเครื่ องสี ไทยขั้นต้นตาม
มาตรฐานดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี ตามมาตรฐานดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ สามชั้น เพลงโหมโรงจอมสุ รางค์ สามชั้น
ออกเพลงสะบัดสะบิ้ง เพลงแป๊ ะ สามชั้น เพลงลาวดาเนินทราย สองชั้น เพลงลาวดวงเดือน สองชั้น เพลง
แขกต่อยหม้อ เถา เพลงเขมรละออองค์ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวพุงขาว เพลงลาวพุงดา สองชั้น
เพลงเขมรโพธิ สัตว์ สองชั้น เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น เพลงโยสลัม สองชั้น เพลงมอญดูดาว สองชั้น
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ / ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ไม่มีการบรรยาย

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย หรื อกลุ่ม

การฝึ กภาคสนาม/ฝึ ก การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
ฝึ กปฏิบตั ิพ้นื ฐานการ ศึกษาด้วยตนเอง
บรรเลงเครื่ องสี ไทย 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ฝึ กกลวิธีข้ นั ต้น และ
ฝึ กบรรเลงเพลงไทย
สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง
รวม 15 สัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมง ต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
1.1.1 แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.1.2 มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.1.3 เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดนตรี ไทย
1.2.2 อภิปรายโดยให้นกั ศึกษายกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพดนตรี ไทย
1.2.3 ฝึ กให้นกั ศึกษาวิพากษ์พร้อมเสนอแนวคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีและเหมาะสมกับ
การประกอบวิชาชีพดนตรี ไทยในปัจจุบนั
1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลา
ที่มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
1.3.3 ประเมินจากการวิพากษ์และเสนอแนวคิดด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีและเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพดนตรี ไทยในปัจจุบนั
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2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
2.1.1 มีความรู ้และความสามารถในการปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทยอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพตาม
มาตรฐานดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน
2.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดนตรี ไทยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บททาง
สังคม
2.1.3 สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ คุณค่าวัฒนธรรมดนตรี ไทยทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ระดับชาติ
2.1.4 สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมทางดนตรี ไทยตามแนวทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพดนตรี ไทย
2.1.5 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์ ทางดนตรี ไทยกับความรู ้ศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะเดี่ยวและกลุ่ม
2.2.3 การค้นคว้าและวิเคราะห์
2.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
2.3.1 การทดสอบทักษะย่อย
2.3.2 การสอบทักษะกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2.3.3 การประเมินจากชิ้นงานที่นกั ศึกษาจัดทา
2.3.4 การประเมินจากการนาเสนอผลงานด้านการบรรเลงดนตรี ท้ งั ในและนอกมหาวิทยาลัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องการพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถนาเอาองค์ความรู ้ศาสตร์ ทางดนตรี ไทยสู่ การปฏิบตั ิได้
3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสู่ การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย
3.2.2 การอภิปราย
3.2.3 การค้นคว้าและวิเคราะห์
3.2.4 การฝึ กทักษะการคิดและการแก้ไขปั ญหา
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3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนาเสนอชิ้นงาน
3.3.2 ประเมินจากแสดงผลงานทางดนตรี ไทย
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.3 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในสถานการณ์ที่หลากหลาย
4.1.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่ อง
4.1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางานพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคมในทาง
สร้างสรรค์ท้ งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 บรรยาย
4.2.2 อภิปราย
4.2.3 การค้นคว้าและวิเคราะห์
4.2.4 สร้างสถานการณ์ให้นกั ศึกษาฝึ กความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ และภาวะผูน้ า
4.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยน
4.3.2 ประเมินจากการสังเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ทางสถิติและเครื่ องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างดี
5.1.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู้ สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบและถ่ายทอด
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลกโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

6
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การบรรยาย
5.2.2 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นให้นกั ศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
5.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
5.3.1 การทดสอบทักษะย่อย
5.3.2 การทดสอบทักษะกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
5.3.3 ประเมินจากชิ้นงานที่นกั ศึกษาจัดทา
5.3.4 ประเมินจากการนาเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรี ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน
เนือ้ หาการเรี ยนรู้
ที่
คาบ
1
1. ขอบเขตสาระเนื้อหารายวิชา และ
4
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2. ส่ วนประกอบของซอด้วง ซออู ้
และซอสามสาย
3. ท่านัง่ และวิธีการจับคันชักซออย่าง
ถูกต้อง
4. ระบบเสี ยง และการเทียบเสี ยง
ซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย
5. การดูแลรักษา และซ่อมบารุ ง

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่ อการเรี ยนรู้

1. อธิบายแนวการสอนสาระ
รายวิชา และผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
2. ทดสอบพื้นฐาน
ความรู ้ (เพื่อวัดผลก่อนการ
เรี ยนรู้)
3.อธิ บายส่ วน
ประกอบของซอด้วง
ซออู้ และซอสามสาย
4. อธิ บายและสาธิ ตลักษณะท่า
นัง่ และวิธีจบั คันชักซออย่าง
ถูกต้อง แบ่งกลุ่มนักศึกษาตาม
ความถนัดเครื่ องดนตรี เป็ น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มซอด้วง ซออู ้
และซอสามสาย
แล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 ฝึ กท่านัง่ บรรเลงซอด้วง

1. แนวการสอน
2.แบบ
ทดสอบ
พื้นฐาน
ความรู้
3.เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออูแ้ ละ
ซอสามสาย
4.โน้ตเพลง สอง
ชั้น
5. เทปเสี ยง
6. อุปกรณ์ซอด้วง
ซออู้ และซอสาม
สาย
7. แบบ
ทดสอบ
ท้ายบท
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2

เพลงโยสลัม สองชั้น

4

3

เพลงลาวพุงขาวและลาวพุงดา สอง
ชั้น

4

ซออู้ และซอสามสาย
4.2 ฝึ กวิธีจบั คันชักซอด้วง
ซออู้
และซอสามสาย
4.3 ฝึ กสี สายเปล่า
5. อธิบายระบบเสี ยง และการ
เทียบเสี ยงซอด้วงซออู้ และ
ซอสามสาย แล้วให้นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1 ฝึ กปรับเทียบเสี ยงซอ
ด้วงซออู้ และซอสามสาย
5.2 ฝึ กไล่เสี ยง เริ่ มตั้งระดับ
เสี ยงต่าไปหาเสี ยงสู ง และจาก
เสี ยงสู งลงมาเสี ยงต่าจานวน 1
ช่วงเสี ยง
6. อธิ บายพื้นฐานการอ่าน
โน้ตเพลงไทย แล้วให้นกั
ศึกษาฝึ กอ่านโน้ตเพลง
7. อธิบายวิธีการดูแลรักษาและ
ซ่อมบารุ ง
8. การทดสอบความรู้ทา้ ยบท
1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงโยสลัม
สองชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงลาวพุง

1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลง
โยสลัม ทางซอ
ด้วง ซออู้ และซอ
สามสาย
3. เทปเสี ยง
1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงลาว
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ขาวและลาวพุงดา สองชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

4

เพลงลาวดวงเดือน สองชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงลาวดวง
เดือน สองชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

5

เพลงลาวดาเนินทราย สองชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงลาว
ดาเนินทราย สองชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

6

เพลงมอญดูดาว และเพลงจีนขิมเล็ก
สองชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงมอญดู
ดาว และเพลงจีนขิมเล็ก สอง
ชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

พุงขาวและลาว
พุงดา สองชั้น
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง
1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงลาว
ดวงเดือน สองชั้น
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง
1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงลาว
ดาเนินทราย สอง
ชั้น ทางซอด้วง
ซออู้ และซอสาม
สาย
3. เทปเสี ยง
1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงมอญ
ดูดาว และเพลง
จีนขิมเล็ก สอง
ชั้น
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง
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7

เพลงเขมรโพธิ สัตย์ สองชั้น

4

8

เพลงโหมโรงกระแตไม้ สามชั้น

4

9

เพลงโหมโรงจอมสุ รางค์ สามชั้น
ออกสะบัดสะบิ้ง

4

10

เพลงโหมโรงจอมสุ รางค์ สามชั้น
ออกสะบัดสะบิง้ (ต่อ)

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงเขมร
โพธิ สัตย์ สองชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงเขมร
โพธิ สัตย์ สองชั้น
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสาม สาย
3. เทปเสี ยง
1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน 1. เครื่ องดนตรี
ที่ผา่ นมา
ซอด้วง ซออู้ และ
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
และซอสามสาย เพลงโหมโรง 2.โน้ตเพลงโหม
กระแตไม้ สามชั้น
โรงกระแตไม้
3. การทดสอบปฏิบตั ิ
สามชั้น ทางซอ
ด้วง
ซออู้ และซอสาม
สาย
3. เทปเสี ยง
1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน 1. เครื่ องดนตรี
ที่ผา่ นมา
ซอด้วง ซออู้ และ
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
และซอสามสาย เพลงโหมโรง 2.โน้ตเพลงโหม
จอมสุ รางค์ สามชั้น ออก
โรงจอมสุ รางค์
สะบัดสะบิ้ง
สามชั้นออก
3. การทดสอบปฏิบตั ิ
สะบัด
สะบิง้ ทางซอด้วง
ซออู้ และซอสาม
สาย
3. เทปเสี ยง
1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน 1. เครื่ องดนตรี
ที่ผา่ นมา
ซอด้วง ซออู้ และ
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
และซอสามสาย เพลงโหมโรง 2.โน้ตเพลงโหม

10
จอมสุ รางค์ สามชั้น ออก
สะบัดสะบิง้
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

โรงจอมสุ รางค์
สามชั้น ออก
สะบัสะบิ้งทาง
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสาม สาย
3. เทปเสี ยง
1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน 1. เครื่ องดนตรี
ที่ผา่ นมา
ซอด้วง ซออู้ และ
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
และซอสามสาย เพลงแป๊ ะ สาม 2.โน้ตเพลงแป๊ ะ
ชั้น
สามชั้น ทางซอ
3. การทดสอบปฏิบตั ิ
ด้วง ซออู้ และซอ
สามสาย
3. เทปเสี ยง
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เพลงแป๊ ะ สามชั้น

4

12

เพลงแขกต่อยหม้อ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงแขกต่อย
หม้อ เถา
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

13

เพลงแขกบรเทศ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงแขก
บรเทศ เถา
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
2.โน้ตเพลงแขก
ต่อยหม้อ เถา
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง
1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
2.โน้ตเพลง
แขกบรเทศ เถา
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง

11
14

เพลงเขมรลออองค์ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงเขมร
ลออองค์ เถา
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
2.โน้ตเพลงเขมร
ลออองค์ เถา
ทางซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย
3. เทปเสี ยง
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เพลงเขมรลออองค์ เถา (ต่อ)

4

1. ทบทวนความรู้จากบทเรี ยน
ที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วง ซออู้
และซอสามสาย เพลงเขมร
ลออองค์ เถา
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

16

สอบปลายภาค

-

-

1. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ และ
ซอสามสาย
2.โน้ตเพลงเขมร
ลออองค์ เถา
ทางซอด้วง
ซออู้ และซอสาม
สาย
3. เทปเสี ยง
-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา. เกณฑ์ มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์ การประเมิน.
กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภาพพิมพ์. 2544
2. เอกสารข้ อมูลสาคัญ
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี . สั งคีตนิยมว่าด้ วยดนตรีไทย. กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ . 2530.
ธนิต อยูโ่ พธิ์ . เครื่องดนตรีไทยและตานานการผสมวงมโหรี ปี่ พาทย์ และเครื่องสาย.
กรุ งเทพมหานคร: อักษรธเนศวร. ม.ป.ป.
ทรงวิทย์ แก้วศรี . ดนตรีไทย โครงสร้ าง อภิธานศัพท์ และสาระสั งเขป. กรุ งเทพมหานคร:
รุ่ งศิลป์ การพิมพ์. 2523.
ปั ญญา รุ่ งเรื อง. ประวัติการดนตรีไทย. กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 2517.
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ประดิษฐ์ อินทนิล. ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ . กรุ งเทพมหานคร: สุ วรี ิ ยาสาสน์. 2536.
พาณี สี สวย. ดนตรีและนาฏศิลป์ . กรุ งเทพฯ: ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ธนะการพิมพ์. 2526.
สงบศึก ธรรมวิหาร. ดุริยางค์ ไทย. กรุ งเทพมหานคร: ภาควิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของรายวิชา
1. การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
1.2 การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนโดยประธานหลักสู ตร หัวหน้าภาควิชาและคณะ
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 จัดประชุมสัมมนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
3.2 การวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานนักศึกษา โดยอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหลักสู ตร
4.2 การตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา พิจารณาจากข้อสอบ ชิ้นงาน วิธีการและ
เกณฑ์การให้คะแนน โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
5.2 หมุนเวียนเปลี่ยนอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดมุมมอง แนวคิด ความรู ้และความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิทกั ษะเครื่ องสี ไทย การประยุกต์ใช้ความรู้ และการนาเสนอผลงาน

