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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1071303 ทักษะทางดนตรีพื้นฐานสําหรับครู
Basic Musical Skills for Teachers

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรายวิชาเอกเลือก

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอรุณี โคตรสมบัติ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน อาจารยอญ
ั ชิษฐา ปยะจิตติ
ตอนเรียน NA,NB
อาจารยปยนัยน ภูเจริญ
ตอนเรียน LA
อาจารยรัถยา เชื้อกลาง
ตอนเรียน UA,UB

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

ตอนเรียน NA,NB
ตอนเรียน LA
ตอนเรียน UA,UB

ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ จังหวัดนครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ จังหวัดลําปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เมื่อศึกษาตามกระบวนการเรียนรูรายวิชานี้อยางครบถวนแลว ผูเรียนจะเกิดความรูทักษะ ในดาน
ตางๆ (ตามกรอบ NQF) ดังนี้
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจทักษะทางดนตรีพื้นฐานสําหรับ ครู ตามหลักการแนวคิด
เทคนิควิธีการสอนดนตรี ทักษะการใชเครื่องดนตรี การวิเคราะหและการประพันธเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การพัฒ นาทัก ษะดานดนตรีและการเคลื่อ นไหว กิจกรรมดนตรีสงเสริม การเรียนรู การ
ประเมินผล การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวตอการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
3) เพื่อให ผูเรี ยนสามารถนํ าความรูที่ไดรับ ไปประยุก ตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมทักษะทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนํากิจกรรมดนตรีไปใชในการสงเสริมการ
เรียนรูแบบบูรณาการไดอยางเหมาะสม
4) เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชิ้น
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการคนควา เลือกใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมทั้งเขาถึงขอมูลจากแหลงความรูที่หลากหลาย
6) เพื่อใหผเู รียนมีทักษะในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1) ปรับปรุงเนื้อหาและจุดมุง หมายของรายวิชาใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรและผูเ รียน
3) พัฒนาตอเนื่องเพือ่ สงเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนดนตรี ทักษะการใชเครื่องดนตรี การวิเคราะหและการ
ประพันธเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะดานดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมดนตรี
สงเสริมการเรียนรู การประเมินผล การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Study of curriculum and teaching methods of music. Skills of playing musical
instruments. Analysis and writing songs for children. Development of musical skills
and movement. Support of musical activities to learning. Evaluation and teaching
practicum in schools.

3

มคอ. 3

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง 75
ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

1) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือ
หลักสูตร
2) อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น เขาใจ
โลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมในสาระการเรียนรูในแตละสัปดาห
2) มอบหมายงานหรื่อกิจกรรมกลุมใหศึกษาแบงความรับผิดชอบตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
3) ใหนักศึกษาสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ การตรงตอเวลาของนักศึกษา การสง
งานตามเวลาที่กําหนด
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2) ประเมินจากความพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมและการมีสวนรวมในกิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรอบรู ท างดนตรีพื้น ฐานสําหรับ ครูทั้ง ดานเนื้อ หา ดานทัก ษะทางดนตรี ดาน
เทคนิควิธีการสอนดนตรี ดานทักษะการใชเครื่องดนตรี รูจักวิเคราะหและประพันธเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาทักษะดานดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมดนตรีสงเสริมการเรียนรู การประเมินผล
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยใชสถานการณจําลอง
2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการ
บูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึง้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวจัยในการตอยอดความรู
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ใชวิธีการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
2) จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบภาพสไลดจากโปรแกรมพาวเวอรพอยส และ
เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายรวมกัน
3) สอนแบบสาธิต โดยผูสอนปฏิบัติใหนักศึกษาดูเปนตัวอยางและใหนักศึกษาปฏิบัติตาม โดย
เนนฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลและกลุม
4) สอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) โดยการใหนัก ศึก ษาแบงกลุม การจําลอง
สถานการณการฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตโดยเลือกกิจกรรมดนตรีที่นักศึกษาสนใจ
5) จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหลงการเรียนรูภายนอก และมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือ การคนขอมูลทางอินเตอรเนต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตจากการอภิปราย และการมีสวนรวมในกิจกรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2) การทําใบกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี และประเมินจากการจําลองสถานการณการ
ฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิต
4) ขอสอบสอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินจิ ฉัย แกปญหาและทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูก ารแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูท างภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการทีเ่ กี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญ
 หาการ
พัฒนาผูเ รียน และการวิจัยตอยอดองคความรู ความเปนผูนาํ ในการปฏิบัตงิ านอยางมีวสิ ัยทัศนในการ
พัฒนาการยกระดับการศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายแบบมีสวนรวมและเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปรายรวมกันในชั้น
เรียนในประเด็นที่เกี่ยวของ และจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง
2) การทบทวนความรูเดิม
3) การศึกษาทําความเขาใจและสรางความหมายขอมูลโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห
4) สรุปและจัดระเบียบโครงสรางความรู
5) การใหแสดงออกในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยวิธีการตางๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น /การตอบคําถามของผูเ รียน
2) พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการ
ทดสอบ
3) ประเมินจากการแกไขปญหาในการทํางาน
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการรวมกิจกรรม
5) ประเมินจากผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นใน
การทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
2) มีความเอาใจใส ชวยเหลือ และเอื้อ ตอ การแกปญ หาในกลุม และระหวางกลุม ไดอ ยาง
สรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีสอน
1) การสอนโดยเนนการรวมมือ (Cooperative Learning)
2) จัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดเปนทั้งผูนําและผูตาม
3) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4) ใหนักศึกษาทบทวนความรูดวยการคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร การคนขอมูล
ทางอินเตอรเนต
4.3 การประเมินผล
1) สังเกตการรวมกันแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามของผูเ รียน
2) ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําโครงการ การแบงงานกันทํา การเปนผูนําและ
ผูตาม
3) ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สื่อ
สารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหา
ในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่อสาร
การเรียนรู การเก็บ รวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญ หาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) สาธิตการสืบคนขอมูลและการเขาถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
2) มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูและนําเสนอขอมูล โดยใช
เทคโนโลยีตางๆ
3) ฝกใหนักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยใชถอยคําที่สุภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเลือกใชขอมูลประกอบการนําเสนองาน
2) ประเมินผลจากวิธีการนําเสนองานของนักศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และเปนประโยชน
3) สังเกตจากการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
1
แนะนํารายวิชาแนว
4
ทางการจัดการเรียนรูและ
การประเมินผล
บทที่ 1 บทนํา
- ประโยชนของดนตรี
- ความหมายดนตรีเด็ก
-คุณคาของดนตรีกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
บทที่ 2 หลักสูตรดนตรี

2

บทที่ 3 สาระดนตรี
- เนื้อหาดนตรี
- ทักษะดนตรี

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนทักทายนักศึกษาดวย
เพลงสวัสดี และใหนักศึกษา
แนะนําตนเองโดยพูดใหเปน
จังหวะ
2. แจก มคอ. 3 พรอมแนะนํา
รายวิชา
3. อธิบายกฎกติกา มารยาท
และขอตกลงตางๆ ในการเรียน
4. ผูส อนชี้แจงกิจกรรมประจํา
รายวิชา
5. ผูสอนบรรยายแบบมีสวน
รวม เรื่อง ประโยชนของดนตรี
ความหมายดนตรีเด็ก
ความสําคัญ คุณคาของดนตรี
กับการเด็กปฐมวัย และ
พัฒนาการดานดนตรีสําหรับ
เด็ก พรอมทั้งใหนักศึกษาชม
ภาพยนตรที่เกี่ยวกับการนํา
ดนตรีมาใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็ก
5. อภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตร
ดนตรี
6. นักศึกษาเคลื่อนไหวรางกาย
ประกอบเพลง
1. ผูสอนบรรยายแบบมีสวน
รวมเกี่ยวกับสาระดนตรีทั้งสวน
ที่เปนเนื้อหา และทักษะดนตรี
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูความ
เขาใจที่จะเปนพื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมดนตรีตางๆ ตอไป
2. นักศึกษาเคลื่อนไหวรางกาย
ประกอบเพลง
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สื่อที่ใช
1. สื่อ Power
point
2. ภาพยนตรเรื่อง
The Chorus
3. เพลงสําหรับ
ประกอบการ
เคลื่อนไหว

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. เพลงสําหรับ
ประกอบการ
เคลื่อนไหว

ผูสอน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
3
บทที่ 4 ทฤษฎีโนตขั้น
พื้นฐาน
- บรรทัด 5 เสน
- กั้นหอง
- เสนนอย
- ชื่อตัวโนต
- กุญแจประจําหลัก

4

ทฤษฎีโนตขั้นพื้นฐาน
(ตอ)
- การอานโนต
- ตัวโนต
- อัตราความยาวของตัว
โนต

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน
4 1. ผูสอนบรรยายทฤษฎีโนตขั้น
พื้นฐานเรือ่ งบรรทัด 5 เสน
เสนกั้นหอง เสนนอย ชื่อตัว
โนต และกุญแจประจําหลัก
2. นักศึกษาฝกการเขียนโนต
และฝกเรียกชื่อตัวโนตที่บันทึก
ในบรรทัด 5 เสน
3. นักศึกษาฝกการเขียนกุญแจ
ประจําหลัก
4. นักศึกษาโหลด
Application Name The
Note และ Application
Note Teach Free เพื่อฝก
เกี่ยวกับการเรียกชื่อตัวโนต
5. ทําใบกิจกรรมชื่อตัวโนต
4

1. ผูสอนบรรยายทฤษฎีโนตขั้น
พื้นฐาน เรื่องการอานโนต ตัว
โนต อัตราความยาวของตัวโนต
2. ใหนักศึกษาฝกอานโนตตาม
ชื่อตัวโนตและฝกอานเปน
ระดับเสียงดนตรี จาก
Application Note Teach
Free
3. นักศึกษาฝกอานโนต ตบ
มือ/เคาะจังหวะตามลักษณะ
ตัวโนต
4. ฝกการเคลื่อนไหวรางกาย
ตามอัตราความยาวของตัวโนต
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สื่อที่ใช
1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ใบกิจกรรมชื่อ
ตัวโนต
4. เสียงทีม่ ีความ
แตกตางกันตาม
อัตราความยาว
ของตัวโนต
5.Application
Name The
Note และ
Application
Note Teach
Free
1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. เสียงทีม่ ีความ
แตกตางกันตาม
อัตราความยาว
ของตัวโนต
4. แผนโนตตัว
กลม ตัวขาว
5. แบบฝกอาน
โนต
ตบมือ/เคาะ
จังหวะ
ตามลักษณะตัว
โนต
6.Application
Note Teach
Free

ผูสอน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
5
ทฤษฎีโนตขั้นพื้นฐาน
4
(ตอ)
- การบันทึกตัวโนต
- ตัวหยุด
- การเพิ่มคาตัวโนตและตัว
หยุด
- จังหวะดนตรี
- จังหวะเคาะ
- เครื่องหมาย
กําหนดจังหวะ
- การอานจังหวะดนตรี
- การจัดกลุม ตัวโนต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาทบทวนการอาน
โนตตามชื่อตัวโนตและอานเปน
ระดับเสียงดนตรี ตบมือ/เคาะ
จังหวะตามลักษณะตัวโนต
2. ผูสอนบรรยายเรื่องการ
บันทึกตัวโนต ตัวหยุด การ
เพิ่มคาตัวโนตและตัวหยุด
จังหวะดนตรี จังหวะเคาะ
เครื่องหมาย กําหนดจังหวะ
การอานจังหวะดนตรี การจัด
กลุมตัวโนต ฯลฯ
3. นักศึกษาฝกเขียนการบันทึก
ตัวโนต และตัวหยุด
4. นักศึกษาฝกอานจังหวะ
ดนตรี
5. นักศึกษาทําใบกิจกรรม
ประเมินคาตัวโนต ตัวหยุดและ
แบงกลุมตัวโนต
6. นักศึกษาออกแบบกระสวน
จังหวะคนละ 4 หองเพลง
7.นักศึกษาจับคูแลวนํา
กระสวนจังหวะที่แตละคน
ออกแบบไวนํามาปฏิบัติให
ตอเนื่องกันเปนประโยคละ 8
หอง

สื่อที่ใช
1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ใบกิจกรรม
ประเมินคาตัวโนต
ตัวหยุด
4. ใบกิจกรรม
แบงกลุมตัวโนต

บทที่ 5 เทคนิควิธีการ
สอนดนตรี
- หลักการทั่วไปในการ
สอนดนตรี
- หลักการสอนดนตรีใน
ประเทศไทย
- หลักการสอนดนตรีใน
ตางประเทศ
- ทฤษฎีของดาลโครซ

1. ผูสอนบรรยายแบบมีสวน
รวมเรื่องหลักการทั่วไปในการ
สอนดนตรี หลักการสอนดนตรี
ในประเทศไทย
2.เปดตัวอยางการสอนดนตรีใน
ตางประเทศ (ดาลโครซ)
3. นักศึกษาฝกปฏิบัติตาม
หลักการของดาลโครซ (การ
เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ,
ตามเสียงที่ไดยิน)

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ตัวอยางการ
สอนดนตรีของ
ดาลโครซ
4 เพลงสําหรับ
ประกอบการ
เคลื่อนไหว
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ผูสอน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
7
เทคนิควิธีการสอนดนตรี
(ตอ)
หลักการสอนดนตรีใน
ตางประเทศ
- ทฤษฎีของคารลออฟ
- ทฤษฎีของโคดาย
- ทฤษฎีของซูซูกิ
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บทที่ 6 วิเคราะหและการ
ประพันธ
เพลงเด็ก
- ความหมาย
- ลักษณะเพลงเด็ก
- การสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กโดยการใชเพลง
- หลักการประพันธเพลง
เด็ก

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน
4 1. บรรยายแบบมีสวนรวมเรื่อง
หลักการสอนดนตรีใน
ตางประเทศ (คารลออฟ , โค
ดาย, ซูซูกิ)
2. เปด ตัวอยางการสอนดนตรี
ของ คารลออฟ , โคดาย, ซูซูกิ)
3. นักศึกษฝกปฏิบัติตาม
หลักการของคารลออฟ (การ
เลนเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ ,การตบจังหวะอยาง
สรางสรรค)
4. นักศึกษาฝกปฏิบัติตาม
หลักการของโคดาย
(เนนเรื่องการรอง การอานโนต
และการใชสัญญาณมือ)
5. ทดสอบยอยรองโนตพรอม
ทําสัญญาณมือ
4

1. ผูสอนบรรยายแบบมีสวน
รวม
2. อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ
เพลงเด็กปฐมวัยทัง้ ดานเนื้อ
รองและทํานองเพลง
3. นักศึกษาแบงกลุม สืบคน
ขอมูลเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ
เพลงเด็กระดับปฐมวัย
4. นักศึกษาแบงกลุม ตามความ
เหมาะสม เพื่อแตงเพลงสําหรับ
เด็กปฐมวัย (โดยแตงเนื้อรอง
ใหม ใชทํานองเดิมที่มหี รือแตง
ใหมทั้งเนื้อรองและทํานอง)
แลวบันทึกโนตเพลงที่แตงลงใน
บรรทัด 5 เสน
5. โหลด Application
Pianolo เพื่อใชเปนอุปกรณ
ชวยในการแตงเพลง
11

สื่อที่ใช
1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ตัวอยางการ
สอนดนตรีของ
คารลออฟ ,
โคดาย และ
ซูซูกิ
4. เครื่องดนตรี
ประเภทเครื่อง
ประกอบจังหวะ
5. เพลงสําหรับ
ทดสอบการรอง
โนตพรอมทํา
สัญญาณมือ
1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ตัวอยางเพลง
เด็ก
4.Application
Pianolo

ผูสอน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
9
บทที่ 7 : ทักษะการใช
4
เครื่องดนตรี
- ประเภทของเครื่องดนตรี
- ลักษณะของขลุยรีคอรด
เดอร
- การเลือกซื้อขลุยรีคอรด
เดอร
- การประกอบขลุยรีคอรด
เดอร
- ทาทางการจับขลุยรี
คอรดเดอร
- การฝกเปาขลุยรีคอรด
เดอร
4
10
ทักษะการใชเครื่องดนตรี
(ตอ)
- ฝกปฏิบัติโนตมือซาย
- ฝกปฏิบัติโนตมือขวา
- ฝกปฏิบัติการอานโนต
- ฝกปฏิบัติเพลง Mary
had a little lamp

11

ทักษะการใชเครื่องดนตรี
(ตอ)
- ฝกปฏิบัติเพลง Twinkle
Twinkle Little Star
- วิธีการเก็บรักษาขลุยรีคอรด
เดอร

4

12

บทที่ 8 แนวการจัดกิจกรรม
ดนตรีในระดับปฐมวัยและ
การประเมินผล
- แนวการจัดกิจกรรมดนตรีใน
ระดับปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทของเครื่องดนตรี
2. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ขลุยรีคอรดเดอร การเลือกซื้อ
การประกอบขลุย และทาทาง
การจับขลุย
3. อธิบายขั้นตอนในการฝก
ปฏิบัติการเปาขลุยรีคอรดเดอร
และสาธิตการปฏิบัตขิ ลุยรี
คอรดเดอร และใหนกั ศึกษา
ปฏิบัติตาม
4. นักศึกษาฝกซ้ําๆ จนชํานาญ

สื่อที่ใช
1. สือ่ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. เครื่องดนตรี
(ขลุย)
4. โนตเพลง

1. ทบทวนการปฏิบัติเปาขลุยที่
เรียนไปสัปดาหกอน
2. ผูสอนสาธิตการฝกปฏิบัติ
โนตมือซาย และมือขวาและให
นักศึกษาปฏิบัติตาม
3. นักศึกษาฝกปฏิบัติการอาน
โนต
4. นักศึกษาฝกปฏิบัตเิ พลง
Mary had a little lamp
ตามโนตเพลง
5. นักศึกษาฝกซ้ําๆ จนชํานาญ
1. ทบทวนการปฏิบัติเปาขลุยที่
เรียนไปสัปดาหกอน
2. นักศึกษาฝกปฏิบัตเิ พลง
Twinkle Twinkle Little Star
ตามโนตเพลง
3. นักศึกษาฝกซ้ําๆ จนชํานาญ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. เครื่องดนตรี
(ขลุยรีคอรดเดอร)
3.โนตเพลง

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. เครื่องดนตรี
(ขลุยรีคอรดเดอร)
3.โนตเพลง

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. เพลง

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. บรรยายแบบมีสวนรวม
2. อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการ
จัดประสบการณทางดนตรี
สําหรับเด็กปฐมวัย และ
กิจกรรมดนตรีทสี่ งเสริม

12

ผูสอน

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
12
- เนื้อหาที่ใชในการจัด
กิจกรรมและการสอน
ดนตรีในระดับปฐมวัย
- การประเมินผล
- แนวการจัดกิจกรรม
ดนตรีในโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ
- เนื้อหาในการจัดกิจกรรม
และการสอนดนตรีใน
ระดับปฐมวัย
- การประเมินผล
- แนวการจัดกิจกรรม
ดนตรีในโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ
13
การเขียนแผนการจัด
4
ประสบการณทางดนตรี
- การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ
- การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู
- แผนการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณที่ดี
- การเขียนจุดประสงคการ
เรียนรู
14
นําเสนอเพลงที่ได
4
ประพันธไว และ สาธิต
การสอนโดยใช
สถานการณจําลอง
15

16

สรุป/ทบทวนและ
ทดสอบการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
การเรียนรูดานการฟง การรอง 4. เครื่องดนตรี
การเลน การเคลื่อนไหว การ ประเภทเครื่อง
สรางสรรค และการอาน
ประกอบจังหวะ
3. ผูสอนสาธิตกิจกรรมดนตรีที่
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู และให
นั ก ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม ต า ม
หลังจากนั้นใหนักศึกษาคิดเอง
อยางสรางสรรค

1. ผูสอนบรรยายและอธิบาย
การเขียนแผนจัดประสบการณ
ทางดนตรี
2. นักศึกษาแบงกลุม คิด
กิจกรรมดนตรีทสี่ งเสริมการ
เรียนรูและ
เขียนแผนการจัดประสบการณ
ทางดนตรี
ตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
3. ผูสอนตรวจและปรับแก
1. นําเสนอเพลง
2. สรุปผลงานเพลงรวมกัน
3. ปฏิบัติการสอนโดยใช
สถานการณจําลอง
(Simulation) ตามแผนฯที่ได
เขียนไว
1. สรุปและทบทวนพรอมสง
งานที่มอบหมาย
2. ทดสอบการปฏิบัติเครือ่ ง
ดนตรีเปนรายบุคคล
สอบปลายภาค

13

ผูสอน

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ตัวอยางแผน
จัด
ประสบการณทาง
ดนตรี

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. ผลงานของ
นักศึกษา

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. เครื่องดนตรี
(ขลุยรีคอรดเดอร
3.โนตเพลง

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรม

รอยละ 70
รอยละ 30
ผลการเรียนรู

ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน

1.1 : 4,6

ชื่อตัวโนต

2.1 : 3
5.1 : 2
2.1 : 3
2.1 : 3
2.1 : 3
4.1 : 4
2.1 : 3,4
3.1 : 3

ประเมินคาตัวโนตและตัวหยุด
แบงกลุมตัวโนต
ออกแบบกระสวนจังหวะ
ฝกปฏิบัติตามหลักการของของดาล
โครซ (การเคลื่อนไหวรางการตาม
จังหวะ, ตามเสียงที่ไดยิน)
ฝกปฏิบัติตามหลักการของคารลออฟ
(การเลนเครื่องดนตรี , การตบจังหวะ
อยางสรางสรรค
ฝกปฏิบัติตามหลักการของโคดาย
(เนนเรือ่ งการรอง การอานโนต และ
การใชสัญญาณมือ)
ทดสอบยอยรองโนตพรอมทําสัญญาณ
มือ
แตงเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย (โดยแตง
เนื้อรอง ใชทํานองเดิมที่มีอยูแลว/แตง
ใหมทั้งเนื้อรองและทํานอง)
แบงกลุมคิดกิจกรรมดนตรีทสี่ งเสริมการ
เรียนรูในเชิงสรางสรรค/เขียนแผนการ
จัดประสบการณปฏิบัติการสอนดนตรี
โดยใชสถานการณจําลอง
การปฏิบัตเิ ครื่องดนตรี

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม
ตรวจผลงาน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมิน
1-15 รอยละ 10
3

รอยละ 5

ตรวจผลงาน
ตรวจผลงาน
ตรวจผลงาน

5
5
5

รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 5

สังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม

6

รอยละ 5

2.1 : 3, 4
3.1 : 3

สังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม

7

รอยละ 5

2.1 : 3, 4
3.1 : 3

สังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม

7

รอยละ 5

3.1 : 3
4.1 : 4
2.1 : 4, 6
3.1 : 3
4.1 : 4
1.1 : 4, 6
2.1 : 3, 4
3.1 : 3
4.1 : 1, 4
5.1 : 2, 4
2.1 : 3
4.1 : 1

การทดสอบโดยการ
สังเกต
ตรวจผลงาน

7

รอยละ 5

8

รอยละ 5

1. สังเกตพฤติกรรม
การเขารวมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน

14

รอยละ 5

การทดสอบ

15

รอยละ 10

14

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา

ประเมินตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

อรุณี โคตรสมบัติ. (2559) เอกสารประกอบการสอน วิชาทักษะทางดนตรีพื้นฐานสําหรับครู
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

กรมวิช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2546). หลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช 2546.
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธการ
กรมวิชาการ. (2546). คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิก าร. (2546). คูมือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2546
(สําหรับเด็กอายุ ต่ํากวา 3 ป). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธการ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิก าร. (2546). คูมือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2546
(สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธการ
กรรณานุช เกษมสันต ณ อยุธยา. (2548). การวิเคราะหเนื้อหาความรูที่ปรากฏในเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย. ปริญญานิพนธ กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ.
การฝ ก ปฏิ บั ติขลุ ยรี คอรดเดอร. (ม.ป.ป). สืบ คนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2559, จาก http://hs2kvo.
blogspot.com/2014/07/11-recorder.html
กุ ล ยา ตั น ติ ผ ลาชี ว ะ. (2548). คุ ณ ค า เพลงสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย . วารสารการศึ ก ษาปฐมวั ย .
1 มกราคม : หนา 59-60.
คณาจารยประจํากลุมวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต. (2556). สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต.
กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพลั ลิสซิง่ จํากัด.
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขลุยรีคอรดเดอร. (2559). สืบคนเมื่อ 1 1 กรกฎาคม 2 5 5 9 , จาก
http://sopononline.net/index.php/2013-05-27-03-52-27
จิรวัฒน โคตรสมบัติ. (2551). รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่ององคประกอบ
ดนตรีสากลศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุม สาระการเรียนรู โรงเรียนทวีธาภิเศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3.
ชัยยศ วรชินา และเพ็ญศรี วงศาปดนา. (ม.ป.ป). คูมือทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน.
ณรุทธ สุทธจิตต. (2534). กิจกรรมดนตรีสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณรุทธ สุทธจิตต. (2538). พฤติกรรมการสอนดนตรี. (พิมพครั้งที่2). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ สุทธจิตต. (2540). สังคิตนิยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยนํา
ผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2 มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มีก ารทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึก ษาในรายวิชา โดยอาจารย
ผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1) ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นํ าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูเรียนในเรื่อ งคุณ ภาพการสอน วิธีก ารสอน การจัด
กิจกรรมใน ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรูที่ไดรับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผ ลของ
รายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการ รวมทั้งหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5) นํ าผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการสอนโดยนัก ศึก ษา และทีม ผูส อนมาประกอบการปรับ ปรุง
รายวิชาใหมีความทันสมัย
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