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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1031101 ทักษะทางดนตรีพื้นฐานสาหรับครู
Basic Musical Skills for Teachers
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี โคตรสมบัติ
อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์รัถยา เชื้อกลาง
กลุ่มเรียน UA, UB
อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
กลุ่มเรียน NA, NB
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้รายวิชานี้อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะเกิดความรู้ทักษะ
ในด้านต่างๆ (ตามกรอบ NQF) ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะทางดนตรีพื้นฐานสาหรับครู
ตาม
หลักการแนวคิด เทคนิควิธีการสอนดนตรี ทักษะการใช้เครื่องดนตรี การวิเคราะห์และ
การ
ประพันธ์เพลงสาหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมดนตรี
ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้ผู้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมทักษะทางดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนากิจกรรมดนตรีไปใช้ใน
การ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย ชิ้น 1
5. เพื่อให้นั กศึกษามีทักษะในการค้นคว้า เลื อกใช้ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงสาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมดนตรีส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
2. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
3. พัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอนดนตรี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งดนตรี การวิ เ คราะห์ แ ละ
การประพันธ์เพลงสาหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมดนตรี
ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
สอนเสริมตามความ ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ต้องการของนักศึกษา ภาคการศึกษา
เฉพาะราย เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเอง 75
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา โดยศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวบไซต์ประจารายวิชา หรือหลักสูตร
อาจารย์ ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
-

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจ
ในผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
1.1.4 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ค่านิยม และ
ความรู้สึกของผู้อื่น การเป็นแบบอย่างที่ดี ทุกครั้งที่มีโอกาส
1.2.2 มอบหมายงานหรื่อกิจกรรมกลุ่มให้ศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.3 ให้นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1.1.1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
การส่งงานตามเวลาที่กาหนด
1.1.2 ประเมินจากความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1.1.1 ประเมินจากความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จั ดการเรี ย นการสอน เน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ และ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
Active Learning โดยให้ผู้ เรี ย นได้มีโอกาสลงมือกระทาด้ว ยตนเองและได้ใช้กระบวนการคิดจาก
สิ่งที่ได้กระทาลงไป เช่น การทาใบกิจกรรม การทากิจกรรมโดยผ่าน Application ต่างๆ และจาก
การออกแบบจังหวะด้วยตนเอง ฯลฯ
2.2.2 จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบภาพสไลด์จากโปรแกรมพาวเวอร์พอยส์
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
2.2.3 สอนแบบสาธิต โดยผู้สอนปฏิบัติให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างและให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตาม โดยเน้นฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและกลุ่ม หลังจากนั้นให้นักศึกษาได้คิดเองอย่างสร้างสรรค์
2.2.4 สอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง (Simulation) โดยการให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม
การจาลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตโดยเลือกกิจกรรมดนตรีที่นักศึกษา
สนใจ
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2.2.5 จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก และมอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ การค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตจากการอภิปราย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.2 การทาใบกิจกรรม
2.3.3 ประเมินจากการทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีและประเมินจากการจาลองสถานการณ์
การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิต
2.3.4 ข้อสอบสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยายแบบมีส่ ว นร่ ว มและเปิดโอกาสให้ นัก ศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
และมอบหมายงานให้คิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์
1.2.2 การทบทวนความรู้เดิม
3.3 วิธีการประเมินผล
1.1.1 สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น /การตอบคาถามของผู้เรียน
3.3.2 พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทดสอบ
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3.3.3 ประเมินจากการแก้ไขปัญหาในการทางาน
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการร่วมกิจกรรม
1.1.5 ประเมินจากผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนโดยเน้นการร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ
4.2.2 จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั กศึ ก ษาได้ มี ป ฏิ สั ม พั นธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาคนอื่ นๆ ในชั้ น เรี ย น ฝึ ก
การเป็นทั้งผู้นาและผู้ตาม
4.2.3 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.2.4 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.2.1 สังเกตการร่วมกันแสดงความคิดเห็น การตอบคาถามของผู้เรียน
4.2.2 ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม การแบ่งงานกันทา
การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4.2.3 ประเมินจากการนาเสนอกิจกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู้ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอข้ อ มู ล และ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้และ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปของเอกสาร และวาจาประกอบสื่อ
เทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการนาเสนองาน
5.3.2 ประเมินผลจากวิธีการนาเสนองานของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์
5.3.3 สังเกตจากการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
1
ปฐมนิเทศ วิธีการ
4
เรียน และการศึกษา
ทาความเข้าใจ
คาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล
บทที่ 1 บทนา
- ดนตรีสาหรับเด็ก
- ประโยชน์ของ
ดนตรี
-คุณค่าของดนตรีกับ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
- พัฒนาการทาง
ดนตรีของเด็ก
บทที่ 2 หลักสูตร
ดนตรี

กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. ผู้สอนทักทายนักศึกษา
ด้ ว ยเพลงสวั ส ดี และให้
นั ก ศึ ก ษาแนะน าตนเอง
โดยพูดให้เป็นจังหวะ
2. แจก มคอ. 1 พร้ อ ม
แนะนารายวิชา
1 . อ ธิ บ า ย ก ฎ ก ติ ก า
มารยาท และข้ อ ตกลง
ต่ า งๆ ในการเรี ย น เช่ น
กา รส่ งง าน ตร งต าม ที่
กาหนด ความรับผิ ดชอบ
ต่ อ ห น้ า ที่ ร ว ม ทั้ ง
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการ
น าผลงานของบุ ค คลอื่ น
มาใช้ฯลฯ
4. ผู้ ส อนชี้ แ จงกิ จ กรรม
ประจารายวิชา
5. ผู้ ส อนบรรยายแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม เรื่ อ ง ดนตรี
สาหรับเด็ก ประโยชน์ของ
ดนตรี คุณค่า ของดนตรี
กั บ การพั ฒ นาเด็ ก และ
พัฒนาการทางดนตรีของ
เด็ก พร้อมทั้งให้นักศึกษา
ชมภาพยนตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การนาดนตรีมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. ภาพยนตร์ อ.รัถยา
เรื่อง The
Chorus
1. เพลง
สาหรับ
ประกอบการ
เคลื่อนไหว

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

2

บทที่ 3 สาระดนตรี
- เนื้อหาดนตรี
- ทักษะดนตรี

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ของเด็กหลังจากนั้น
ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ชมภาพยนตร์ร่วมกัน
6. อภิปรายเกี่ยวกับ
หลักสูตรดนตรี
7. ให้นักศึกษาฝึกร้อง
เพลงสาหรับเด็ก พร้อม
กับเคลื่อนการไหว
ร่างกายประกอบเพลง
1. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับสาระ
ดนตรีทั้งส่วนที่เป็น
เนื้อหา ได้แก่
องค์ประกอบดนตรี
(เสียง จังหวะ ทานอง
การประสานเสียง
พื้นผิว สีสัน และ
คีตลักษณ์) และทักษะ
ทางดนตรี (การฟัง
การร้อง การเล่น
การเคลื่อนไหว
การสร้างสรรค์ และ
การอ่าน) เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมดนตรีต่างๆ
ต่อไป
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ผู้สอน

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
1. เพลง
ประกอบการ
เคลื่อนไหว

อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

1

บทที่ 4 ทฤษฎีโน้ต
ขั้นพื้นฐาน
- บรรทัด 5 เส้น
- กั้นห้อง
- เส้นน้อย
- ชื่อตัวโน้ต
- กุญแจประจาหลัก

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ร้ อ ง
เพลงส าหรับเด็ก พร้อม
กั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
ร่างกายประกอบเพลง
1. ผู้สอนบรรยายทฤษฎี
โ น้ ต ขั้ น พื้ น ฐ า น เ รื่ อ ง
บรรทัด 5 เส้น เส้น
กั้นห้อง เส้นน้อย ชื่อตัว
โน้ ต และกุ ญ แจประจ า
หลัก
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก การ
เขียนโน้ตและฝึกเรียกชื่อ
ตั ว โ น้ ต ที่ บั น ทึ ก ใ น
บรรทัด 5 เส้น
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก การ
เขียนกุญแจประจาหลัก
4. ให้นักศึกษาโหลด
Application Name
TheNote และ
Application Note
Teach Free เพื่อฝึก
เกี่ยวกับการเรียกชื่อตัว
โน้ตด้วยตนเอง
5. ท าใบกิ จ กรรมชื่ อ ตั ว
โน้ต
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ผู้สอน

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
3. ใบกิจกรรม
ชื่อตัวโน้ต
4. Application
Name The
Note และ
Application
Note Teach
Free

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
4
ทฤษฎีโน้ตขั้น
4
พื้นฐาน (ต่อ)
- การอ่านโน้ต
- ตัวโน้ต
- อัตราความยาวของ
ตัวโน้ต

5

ทฤษฎีโน้ตขั้น
พื้นฐาน (ต่อ)
- การบันทึกตัวโน้ต
- ตัวหยุด
- การเพิ่มค่าตัวโน้ต
และตัวหยุด
- จังหวะดนตรี
- จังหวะเคาะ
- เครื่องหมาย
กาหนดจังหวะ
- การอ่านจังหวะ

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. ผู้สอนบรรยายทฤษฎี
โน้ตขั้นพื้นฐาน เรื่องการ
อ่านโน้ต ตัวโน้ต อัตรา
ความยาวของตัวโน้ต
2. ให้นักศึกษาฝึกอ่าน
โน้ตตามชื่อตัวโน้ตและ
ฝึกอ่านเป็นระดับ
เสียงดนตรี จากเพลง
ง่ายๆ
1. ให้นักศึกษาฝึกอ่าน
โน้ต ตบมือ/เคาะจังหวะ
ตามลักษณะตัวโน้ต
4. ฝึกการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามอัตราความ
ยาวของตัวโน้ต
5. ทดสอบการเรียกชื่อ
ตัวโน้ตจาก
Application Name
The Note
1. ให้นักศึกษาทบทวน
การอ่านโน้ตตามชื่อตัว
โน้ตและอ่านเป็นระดับ
เสียงดนตรี ตบมือ/เคาะ
จังหวะตามลักษณะตัว
โน้ต
2. ผู้สอนบรรยายเรื่อง
การบันทึกตัวโน้ต ตัว
หยุด การเพิ่มค่าตัวโน้ต
และตัวหยุด จังหวะ
ดนตรี จังหวะเคาะ
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
3. แบบฝึกอ่าน
โน้ต ตบมือ/
เคาะจังหวะ
ตามลักษณะตัว
โน้ต
6.Application
Name The
Note

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
1. ใบกิจกรรม
ประเมินค่าตัว
โน้ตตัวหยุด
4. ใบกิจกรรม
แบ่งกลุ่มตัวโน้ต

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
ดนตรี
- การจัดกลุ่มตัวโน้ต
- คาศัพท์และ
เครื่องหมายทาง
ดนตรี

กิจกรรมการเรียน
การสอน
3. ให้นักศึกษาฝึกเขียน
การบันทึกตัวโน้ต และตัว
หยุด
4. ให้นักศึกษาฝึกอ่าน
จังหวะดนตรี
5. ให้นักศึกษาทาใบ
กิจกรรมประเมินค่าตัว
โน้ต ตัวหยุดและแบ่งกลุ่ม
ตัวโน้ต
6. ให้นักศึกษาออกแบบ
กระสวนจังหวะตาม
เครื่องหมายกาหนด
จังหวะทีก่ าหนดให้ได้แก่
, , ชนิดละ 4
ห้องเพลง
7.ให้นักศึกษาจับคู่แล้วนา
กระสวนจังหวะทีแ่ ต่ละ
คนออกแบบไว้นามาต่อ
กันพร้อมทั้งเขียนคาอ่าน
จังหวะดนตรีตามรูปแบบ
สากลนิยมกากับ
8. ให้นักศึกษาจับคูฝ่ ึก
ปฏิบัติการเคาะและอ่าน
จังหวะที่ได้ออกแบบไว้
9. ทดสอบปฏิบัติการ
เคาะและอ่านจังหวะที่ได้
ออกแบบไว้
10. ให้นักศึกษาร้องเพลง
จากตัวอย่างเพลงที่มี
คาศัพท์และเครื่องหมาย
13
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ผู้สอน

มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

6

บทที่ 5 เทคนิค
วิธีการสอนดนตรี
- หลักการทั่วไปใน
การสอนดนตรี
- หลักการสอนดนตรี
ในประเทศไทย
- หลักการสอนดนตรี
ในต่างประเทศ
- ทฤษฎีของดาล
โครซ
- ทฤษฎีของคาร์ล
ออฟ

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ทางดนตรีกากับอยู่ เพื่อ
เรียนรู้คาศัพท์และ
เครื่องหมายทางดนตรี
จากการปฏิบัติ
1. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วม เรื่องหลักการ
ทั่วไปใน การสอนดนตรี
หลักการสอนดนตรี
ในประเทศไทย
2. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วมเรื่องหลักการ
สอนดนตรีในต่างประเทศ
พร้อมทั้งให้ดูตัวอย่างการ
สอนดนตรีตามหลักกการ
ของดาลโครซ
3. ผู้สอนและนักศึกษา
สรุปความรู้ที่ได้จากการดู
ตัวอย่างการสอนดนตรี
ตามหลักการของดาล
โครซ ร่วมกัน
4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามหลักการของ
ดาลโครซ โดยการ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จังหวะ ตามเสียงที่ได้ยิน
5. หลังจากนั้นให้
นักศึกษาคิดเองอย่าง
สร้างสรรค์
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
3. ตัวอย่างการ
สอนดนตรีของ
ดาลโครซ และ
คาร์ลออฟ
4 เพลงสาหรับ
ประกอบการ
เคลื่อนไหว
สาหรับเด็ก
5.เครื่องดนตรี
ประเภทเครื่อง
ประกอบ
จังหวะ
6. เพลง
สาหรับฝึก
ปฏิบัติ Body
Percussion)

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

3

เทคนิควิธีการสอน
ดนตรี (ต่อ)
หลักการสอนดนตรี
ในต่างประเทศ
- ทฤษฎีของโคดาย
- ทฤษฎีของซูซูกิ

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
6. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วมเรื่องหลักการ
สอนดนตรีของคาร์ลออฟ
พร้อมทั้งให้ดูตัวอย่างการ
สอนดนตรีตามหลักการ
ของคาร์ลออฟ
3. 3. ผู้สอนและนักศึกษา
สรุปความรู้ที่ได้จากการดู
ตัวอย่างการสอนดนตรี
ตามหลักการของคาร์ล
ออฟ ร่วมกัน
8. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามหลักการของคาร์ล
ออฟ เช่น การตบจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์ และการ
ตบจังหวะโดยใช้ Body
Percussion การเล่น
เครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ โดยให้นักศึกษา
เลือกเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะตาม
ความสนใจ เช่น กลอง
มาราคา แทมบูริน กรับ
1. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วม เรื่องหลักการ
สอนของโคดาย, ซูซูกิ
2. ให้นักศึกษาดูตัวอย่าง
การสอนดนตรีตาม
หลักการของโคดาย, ซูซูกิ
3. ผู้สอนและนักศึกษา
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

8

บทที่ 6 วิเคราะห์
และการประพันธ์
เพลงเด็ก
- ความหมายของ
เพลง
- การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
โดยการใช้เพลง
- ลักษณะของเพลง
เด็ก

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สรุปความรู้ที่ได้จากการดู
ตัวอย่างการสอนดนตรี
ตามหลักการของโคดาย
และซูซูกิ ร่วมกัน
4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามหลักการของโคดาย
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ
ละ 5-6 คน ฝึกปฏิบัติ
ตามหลักการของโคดาย
โดยเน้นเรื่องการร้อง การ
อ่านโน้ต และการทา
สัญญาณมือ จากบทเพลง
ง่ายๆ
6. ทดสอบย่อยการตบ
จังหวะโดยใช้ Body
Percussion เป็นกลุ่มๆ
ละ 5-6 คน
6. ทดสอบย่อยร้องเพลง
ร้องโน้ต และการทา
สัญญาณมือ เป็นกลุ่มๆ
ละ 5-6 คน
1. อภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กโดย
การใช้เพลง
2. ผู้สอนบรรยายแบบมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ประพันธ์เพลงสาหรับเด็ก
ลักษณะของทานองเพลง
เด็ก ลักษณะของเนื้อร้อง
เพลงเด็ก และการ
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. ตัวอย่างการ
สอนดนตรีของ
โคดาย และ
ซูซูกิ
4. เครื่องดนตรี
5. เพลง
สาหรับทดสอบ
การร้องโน้ต
พร้อมทา
สัญญาณมือ

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
1. ตัวอย่าง
เพลงเด็ก
4.Application
Pianolo

มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
- การประพันธ์เพลง
สาหรับเด็ก
- ลักษณะของเนื้อ
ร้องเพลงเด็ก
-ลักษณะของทานอง
เพลงเด็ก
- การวิเคราะห์เพลง
เด็ก

9

บทที่ 7 : ทักษะการ
ใช้เครื่องดนตรี
- ประเภทของเครื่อง
ดนตรี

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
วิเคราะห์เพลงเด็ก
3. ให้นักศึกษาจับคูส่ ืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
เพลงเด็กระดับปฐมวัย
4. ให้นักศึกษาจับคูเ่ พื่อ
แต่งเพลงสาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยแต่งเนื้อร้อง
ใหม่ ใช้ทานองที่มีอยู่เดิม
หรือแต่งใหม่ทั้งเนื้อร้อง
และทานอง แล้วบันทึก
โน้ตเพลงที่แต่งลงบน
บรรทัด 5 เส้น ถ้านามา
จากทานองเดิมที่มีอยู่แล้ว
ต้องบอกที่มาของเพลง
5. ให้นักศึกษาโหลด
Application Pianolo
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยใน
การแต่งเพลง
6. ผู้สอนช่วยแนะนาและ
แก้ไขส่วนที่บกพร่อง
7. มอบหมายงานให้
นักศึกษาไปศึกษาวิธีการ
เป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ด้วย
ตนเอง
1. ผู้สอนบรรยายและ
อธิบายเกี่ยวกับประเภท
ของเครื่องดนตรี
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับ
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน
อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

1. สื่อ Power
point
2. เอกสาร
ประกอบการ

อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
- วิธีการฝึกเป่าขลุ่ย
ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ขั้น
พื้นฐาน
- วิธีการเก็บรักษา
ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์

10

ทักษะการใช้เครื่อง
ดนตรี
(ต่อ)
- ฝึกปฏิบัติโน้ตมือ
ซ้าย
- ฝึกปฏิบัติการอ่าน
โน้ตโน้ตเพลง Mary
had a little lamp
- ฝึกปฏิบัติเพลง
Mary had a little
lamp

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ลักษณะของขลุ่ยรีคอร์ด
เดอร์ การประกอบขลุ่ย
และท่าทางการจับขลุ่ยรี
คอร์ดเดอร์ และการดูแล
รักษา
3. ให้นักศึกษาทดลองเป่า
ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ที่ได้ไป
ศึกษาด้วยตนเอง
4. ผู้สอนอธิบายขั้นตอน
ในการฝึกปฏิบัติการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์
5. ผู้สอนสาธิตการฝึก
ปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์
ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
5. ให้นักศึกษาฝึกซ้าๆ จน
ชานาญ
1. ทบทวนการปฏิบัติเป่า
ขลุ่ยที่เรียนไปสัปดาห์
ก่อน
1. ให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการอ่านโน้ตเพลง
Mary had a little
lamp
4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
เป่าขลุ่ยโดยใช้มือซ้าย
ก่อนในเพลง Mary had
a little lamp
5. ให้นักศึกษาฝึกซ้าๆ จน
ชานาญ
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ผู้สอน

เรียน
1. เครื่องดนตรี
(ขลุ่ยรีคอร์ด
เดอร์)

1. เอกสาร
อ.อัญ
ประกอบการ ชิษฐา,
เรียน
อ.รัถยา
2. เครื่องดนตรี
(ขลุ่ยรีคอร์ด
เดอร์)
1.โน้ตเพลง
Mary had a
little lamp

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
11 ทักษะการใช้เครื่อง
4
ดนตรี (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัติโน้ตมือ
ขวา
- ฝึกปฏิบัติการอ่าน
โน้ตเพลง Twinkle
Twinkle Little Star
- ฝึกปฏิบัติเพลง
Twinkle Twinkle
Little Star

12

บทที่ 8 กิจกรรม
ดนตรีส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
ประเมินผล
- กิจกรรมดนตรี
ส่งเสริมการเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว (การฟัง
การร้อง)

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. ทบทวนการปฏิบัติเป่า
ขลุ่ยเพลง Mary had a
little lamp ที่เรียนไป
สัปดาห์ก่อน
2. ให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการอ่านโน้ตเพลง
Twinkle Twinkle Little
Star
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
เป่าขลุ่ยโดยใช้มือซ้าย
และมือขวาในเพลง
Twinkle Twinkle Little
Star
4. ให้นักศึกษาฝึกซ้าๆ จน
ชานาญ
5. แบ่งกลุ่มมอบหมาย
งานให้นักศึกษาไปศึกษา
กิจกรรมดนตรีที่ส่งเสริม
การเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
1. ผู้ ส อนบรรยายแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม และอภิ ป ราย
ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การจั ด
กิจกรรมดนตรีทสี่ ่งเสริม
การเรียรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. บรรยายประกอบ
Power point การพัฒนา
ทักษะทางดนตรีและการ
เคลื่อนไหว
1. ผู้สอนแนะนากิจกรรม
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สื่อที่ใช้
เรียน
2. เครื่อง
ดนตรี(ขลุ่ยรี
คอร์ดเดอร์)
1.โน้ตเพลง

ผู้สอน
อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน
1. เพลง
4. เครื่อง
ดนตรีประเภท
เครื่อง
ประกอบ
จังหวะ

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่

13

กิจกรรมดนตรี
ส่งเสริมการเรียนรู้
และการประเมินผล
(ต่อ)
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีและการ
เคลื่อนไหว (การ
เคลื่อนไหว การเล่น
เครื่องดนตรี
สร้างสรรค์ และการ
อ่าน)
- การประเมินผล
- เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ทาง
ดนตรี

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาทักษะทาง
ดนตรี (การฟัง การร้อง)
และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
หลังจากนั้นให้นักศึกษา
คิดเองอย่างสร้างสรรค์
4. ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ร้ อ ง
เพลงสาหรับเด็ก พร้อม
กับเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
1. ผู้สอนแนะนากิจกรรม
ดนตรีที่ พัฒ นาทักษะทาง
ดนตรี (การเคลื่ อ นไหว
การสร้ า งสรรค์ แ ละการ
อ่าน)พร้อ มทั้ง ให้ นั กศึก ษ
ฝึกปฏิบัติหลังจากนั้นให้
นั ก ศึ ก ษ าคิ ด เอ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
2. อภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการประเมินผล
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ
ละ 5-6 คน คิดกิจกรรม
ดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ทางดนตรี
ตามหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจ
4. ผู้ ส อนตรวจ ปรั บ แก้
และเสนอแนะในกรณีที่
พบปัญหา
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. สื่อ Power อ.อัญ
point
ชิษฐา,
2. เอกสาร
อ.รัถยา
ประกอบการ
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
ที่
14 นาเสนอเพลงที่ได้
4
ประพันธ์ไว้ และ
สาธิตการสอนโดย
ใช้สถานการณ์
จาลอง

15

สรุป/ทบทวนและ
ทดสอบการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี

4

16

กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. นาเสนอเพลงที่
นักศึกษาได้ประพันธ์ไว้
2. สรุปผลงานเพลง
ร่วมกัน
1. ปฏิบัติการสอนโดยใช้
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง
(Simulation) ตามแผนฯ
ที่ได้เขียนไว้
1. สรุปและทบทวนพร้อม
ส่งงานที่มอบหมาย
2. ทดสอบการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเป็น
รายบุคคลโดยการจับ
ฉลากเพลงที่จะทดสอบ

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. ผลงานของ อ.อัญ
นักศึกษา
ชิษฐา,
อ.รัถยา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. เครื่อง
ดนตรี(ขลุ่ยรี
คอร์ดเดอร์
1.โน้ตเพลง

อ.อัญ
ชิษฐา,
อ.รัถยา

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ผู้สอนสอนสามารถปรับรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้นเรียนได้ ทั้งนี้
ต้องครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
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มคอ. 3

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1 : 1.1.4,1.1.5, สังเกตพฤติกรรม
1.1.6
ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
การเข้าชั้นเรียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2.1 : 2.1.3,
ตรวจผลงานจาก
2.1.4
ใบกิจกรรมชื่อตัว
โน้ต
2.1 : 2.1.3,
ตรวจผลงานจาก
2.1.4
ใบกิจกรรม
ประเมินค่าตัวโน้ต
ตัวหยุดและ
แบ่งกลุ่มตัวโน้ต
2.1 : 2.1.3,
ตรวจผลงาน
2.1.4
3.1 : 3.1.3,
3.1.4
4.1 : 4.1.3,
4.1.4
2.1 : 2.1.4
สังเกตพฤติกรรม
3.1 : 3.1.3
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2.1 : 2.1.3,
สังเกตพฤติกรรม
2.1.4
การเข้าร่วม
4.1 : 4.1.2
กิจกรรมและการ
4.1.3,
ทดสอบย่อยการ
4.1.4
ตบจังหวะโดยใช้
Body
Percussion

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

วิธีการทวน
สอบ
แบบบันทึก
การเข้าชั้น
เรียน

4

5%

ใบกิจกรรม

5

5%

ใบกิจกรรม

5

5%

ผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน

6

5%

7

5%

แบบบันทึก
การเข้าชั้น
เรียน
แบบบันทึก
การเข้าชั้น
เรียน
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

วิธีการทวน
สอบ
แบบบันทึก
การเข้าชั้น
เรียนและ
คะแนนจาก
การทดสอบ
ย่อย
คะแนนจาก
การทดสอบ
ย่อย
การนาเสนอ
งาน ผลงาน
และสัมฤทธิผล
ของงาน

2.1 : 2.1.4
3.1 : 3.1.3

สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม

2.1 : 2.1.3
4.1 : 4.1.4

สังเกตพฤติกรรม
และจากผลงาน

3

5%

1.1 : 1.1.6
2.1 : 2.1.3,
2.1.4
3.1 : 3.1.3
4.1 : 4.1.4
5.1 : 5.1.2
2.1 : 2.1.4
3.1 : 3.1.3
4.1 : 4.1.1,
4.1.2
4.1.3,
4.1.4
5.1 : 5.1.2,
5.1.4
2.1 : 2.1.3

ตรวจผลงาน

8

5%

-สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม
-ตรวจผลงาน

14

5%

การนาเสนอ
งาน ผลงาน
และสัมฤทธิผล
ของงาน

การทดสอบ
ปฏิบัติ
สอบปลายภาค

15

10%

แบบบันทึก
คะแนน

40%
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มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
การให้ระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แล้วให้เกรด
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ได้รับการอนุมัติให้นศ.ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนา
ผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนและคณะกรรมการประจาหลักสูตร

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ผู้ประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัด
การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3. พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4. รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5. นาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัย
6. สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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