รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2082401 ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องสี ไทย 3 (Thai String Ensemble Performance III)
2. จานวนหน่ วยกิต
1(0-2-1)
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 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
2081403 ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องสี ไทย 2 (Thai String Ensemble Performance II)
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. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นมาของการประสมวงเครื่ องสายไทย
2. มีความรู ้ความเข้าใจรู ปลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของเครื่ องดนตรี ไทยแต่ละชนิดที่ใช้ในวง
เครื่ องสายไทย
3. ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องสายไทยและฝึ กกลวิธีการบรรเลงประสมวงเครื่ องสายไทยตาม
มาตรฐานดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน
4. ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงบรรเลงเพลงไทย โดยใช้กลวิธีการบรรเลงเครื่ องสี ไทยตามมาตรฐานดนตรี
ไทยและเกณฑ์การประเมิน

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องสายไทย และปรับวงตามมาตรฐานดนตรี ไทยและเกณฑ์การประเมิน
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ สามชั้น เพลงโหมโรงมหาราช สามชั้น เพลง
โหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น เพลงเรื่ องพระรามเดินดง เพลงเรื่ องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองชั้น
เพลงตับขอมดาดิน สองชั้น เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรี ประดับดาว เถา เพลงนางครวญ
เถา เพลงพม่า เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด
สามชั้น
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
บรรเลงประสมวง
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เครื่ องสี ไทย ฝึ ก
กลวิธีข้ นั ต้น และฝึ ก
บรรเลงเพลงไทย
สัปดาห์ละ 2 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 แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ 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 ยธรรมที่ดีและเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพดนตรี ไทยในปัจจุบนั
1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาใน
การร่ 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 ิรวมวงเครื่ องสายไทยอย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานดนตรี 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 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้ในศาสตร์ ทางดนตรี ไทยกับความรู ้ศาสตร์ สาขาอื่น 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 การประเมินจากการเสนอผลงานด้านการบรรเลงในและนอกมหาวิทยาลัย
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 ทธิภาพ
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 ประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ 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 ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบและถ่ายทอด
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลกโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6
5.1.4 สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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
ที่
1

เนือ้ หาการเรี ยนรู้
1. ขอบเขตสาระเนื้ อ หารายวิ ช า
และ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2. ระบบบันไดเสี ยง และการเทียบ
เสี ยงการประสมวงเครื่ องสายไทย
3. แนวทางการปรับวงเครื่ องสาย
ไทย

จานวน
คาบ
4

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่ อการเรี ยนรู้

1.อธิบายแนวการสอนสาระ
รายวิชาและผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
2.ทดสอบพื้นฐานความรู ้
(เพื่อวัดผลก่อนการเรี ยนรู ้)
3. อธิบายระบบบันไดเสี ยง
และการเทียบเสี ยงวง
เครื่ องสายไทย แล้วให้
นักศึกษาปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ฝึ กปรับ
เทียบเสี ยงซอด้วง ซออู้ และ
จะเข้ ตามเสี ยงเสี ยงขลุ่ย
เพียงออ
3.2 ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง เริ่ ม
ตั้งระดับเสี ยงต่าไปหาเสี ยง

1.แนวการสอน
2. แบบทดสอบ
พื้นฐานความรู ้
3. เครื่ องดนตรี
ซอด้วง ซออู้ จะเข้
และขลุ่ย
4. เทปเสี ยง
5. อุปกรณ์ซอด้วง
ซออู ้ จะเข้ และขลุ่ย
6. แบบทดสอบ
ท้ายบท
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สู ง และจากเสี ยงสู งลงมา
เสี ยงต่าจานวน 1 ช่วงเสี ยง
ทุกบันไดเสี ยงของเพลงไทย
4. อธิบายโน้ตเพลงไทย
เฉพาะแต่เครื่ องดนตรี ในการ
ประสมวงเครื่ องสายไทย
พร้อมรู ปแบบเครื่ องหมาย
ของกลวิธี โดยเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของโน้ตเพลง
ระหว่างการบรรเลงเดี่ยวกับ
การบรรเลงประสมวง
เครื่ องสายไทย
5. การทดสอบความรู้ทา้ ยบท
2

เพลงโหมโรงแขกมอญ สามชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จาก
บทเรี ยนที่ผา่ นมา
2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง
ประสมวงเครื่ องสายไทย
เพลงโหมโรงแขกมอญ สาม
ชั้น
3. การทดสอบปฏิบตั ิ

3

เพลงโหมโรงมหาราช สามชั้น

4

1. เครื่ องดนตรี ซอ
ด้วง ซออู้ จะเข้และ
ขลุ่ย
2. โน้ตเพลงโหม
โรงแขกมอญ สาม
ชั้น ทางซอด้วง ซอ
อู ้ จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี ซอ

บทเรี ยนที่ผา่ นมา

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

ขลุ่ย

ประสมวงเครื่ องสายไทย

2. โน้ตเพลงโหม

เพลงโหมโรงมหาราช สาม

โรงมหาราช สาม

ชั้น

ชั้น ทางซอด้วง ซอ

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

อู ้ จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง
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4

เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี ซอ

บทเรี ยนที่ผา่ นมา

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

ขลุ่ย

ประสมวงเครื่ องสายไทย

2. โน้ตเพลงโหม

เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สาม

โรงปฐมดุสิต สาม

ชั้น

ชั้น ทางซอด้วง ซอ

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

อู ้ จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

5

เพลงเรื่ องพระรามเดินดง

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี ซอ

บทเรี ยน

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

ที่ผา่ นมา

ขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงเรื่ อง

ประสมวงเครื่ องสายไทย

พระรามเดินดง

เพลงเรื่ องพระรามเดินดง

ทางซอด้วง ซออู้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

6

เพลงเรื่ องสร้อยสน

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี ซอ

บทเรี ยน

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

ที่ผา่ นมา

ขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงเรื่ อง

ประสมวงเครื่ องสายไทย

สร้อยสน ทางซอ

เพลงเรื่ องสร้อยสน

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

ขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

7

เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองชั้น
และเพลงตับขอมดาดิน สองชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี ซอ

บทเรี ยน

ด้วง ซออู้ จะเข้และ

ที่ผา่ นมา

ขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงพระ

9
ประสมวงเครื่ องสายไทย

อาทิตย์ชิงดวง สอง

เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สอง ชั้น และเพลงตับ
ชั้น และเพลงตับขอมดาดิน

ขอมดาดิน สองชั้น

สองชั้น

ทางซอด้วง ซออู้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

8

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยนที่ผา่ นมา

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

และขลุ่ย

ประสมวงเครื่ องสายไทย

2. โน้ตเพลงแขก

เพลงแขกมอญบางขุนพรหม มอญบางขุนพรหม
เถา

เถา ทางซอด้วง ซอ

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

อู ้ จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

9

เพลงราตรี ประดับดาว เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยนที่ผา่ นมา

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

และขลุ่ย

ประสมวงเครื่ องสายไทย

2. โน้ตเพลงราตรี

เพลงราตรี ประดับดาว เถา

ประดับดาว เถา

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

ทางซอด้วง ซออู้
จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

10

เพลงนางครวญ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยนที่ผา่ นมา

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

และขลุ่ย

ประสมวงเครื่ องสายไทย

2. โน้ตเพลงนาง

เพลงนางครวญ เถา

ครวญ เถา

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

ทางซอด้วง ซออู้
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จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง
11

เพลงพม่าเห่ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยน

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

ที่ผา่ นมา

และขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงพม่าเห่

ประสมวงเครื่ องสายไทย

เถา

เพลงพม่าเห่ เถา

ทางซอด้วง ซออู้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

12

เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยน

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

ที่ผา่ นมา

และขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงมอญ

ประสมวงเครื่ องสายไทย

อ้อยอิ่ง เถา

เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา

ทางซอด้วง ซออู้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

จะเข้และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

13

เพลงไส้พระจันทร์ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยน

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

ที่ผา่ นมา

และขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงไส้

ประสมวงเครื่ องสายไทย

พระจันทร์ เถา ทาง

เพลงไส้พระจันทร์ เถา

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

14

เพลงชมแสงจันทร์ เถา

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยน

ซอด้วง ซออู้ จะเข้
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ที่ผา่ นมา

และขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงชม

ประสมวงเครื่ องสายไทย

แสงจันทร์ เถา ทาง

เพลงชมแสงจันทร์ เถา

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

15

เพลงแขกโอด สามชั้น

4

1. ทบทวนความรู้จาก

1. เครื่ องดนตรี

บทเรี ยน

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

ที่ผา่ นมา

และขลุ่ย

2. การฝึ กปฏิบตั ิบรรเลง

2. โน้ตเพลงแขก

ประสมวงเครื่ องสายไทย

โอด สามชั้น ทาง

เพลงแขกโอด สามชั้น

ซอด้วง ซออู้ จะเข้

3. การทดสอบปฏิบตั ิ

และขลุ่ย
3. เทปเสี ยง

16

สอบปลายภาค

-

-

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.
ประดิษฐ์ อินทนิล. ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ . กรุ งเทพมหานคร: สุ วรี ิ ยาสาสน์. 2536.
พาณี สี สวย. ดนตรีและนาฏศิลป์ . กรุ งเทพฯ: หจก. ธนะการพิมพ์, 2526.

-
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สงบศึก ธรรมวิหาร. ดุริยางค์ ไทย. กรุ งเทพมหานคร: ภาควิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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 ้และความเข้าใจใน
การปฏิบตั ิทกั ษะการบรรเลงประสมวงเครื่ องสายไทย การประยุกต์ใช้ความรู้ และการนาเสนอผลงาน

