ประมวลการสอน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1. ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. รหัสวิชา 01999035
จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)
หมู่ 1 วันอังคำร, วันพฤหัสบดี
หมู่ 300 วันพุธ
หมู่ 301 วันพุธ
หมู่ 302 วันศุกร์
หมู่ 303 วันศุกร์

ชื่อวิชา (ไทย) วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
(อังกฤษ)
Music Culture in Life
เวลำ 11.00 – 12.30 น. ห้องเรียน LH 2-410
เวลำ 12.00 – 15.00 น. ห้องเรียน อำคำรวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3)
เวลำ 15.00 – 18.00 น. ห้องเรียน อำคำรวิจัยฯ 601 (หลังคณะ อก.ตึก3)
เวลำ 14.00 – 17.00 น. ห้องเรียน LH 2-202
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ห้องเรียน LH 2-202

3. ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามลาดับการเข้าสอน)
3.1 อำจำรย์ ดร.นิพัต กำญจนะหุต
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.2 อำจำรย์สุรพล ธัญญวิบูลย์
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.3 อำจำรย์สุมิดำ อังศวำนนท์
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.4 อำจำรย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.5 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ นักรบ
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำณุภัค โมกขศักดิ์
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.7 อำจำรย์พจี บำรุงสุข
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.8 อำจำรย์ฉัตรติยำ เกียรตินำวี
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
3.9 อำจำรย์ ดร.ขจร ฝ้ำยเทศ
ภำควิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์
3.10 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์ เขียนทองกุล
ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์
อาจารย์พิเศษ
3.10 อำจำรย์กำนต์ สุริยำศศิน
3.11 อำจำรย์มำรุต สำโรวำต
3.12 อำจำรย์ประดิษฐ์ สมดังเจตน์
3.13 อำจำรย์สรำวุฒิ เลิศปัญญำนุช
4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนานอกเวลาเรียน
อำจำรย์ฉัตรติยำ เกียรตินำวี
Email: fhumcyk@ku.ac.th
ห้อง 713 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์ ภำควิชำดนตรี คณะมนุษยศำสตร์

5. จุดประสงค์ของรายวิชา
5.1 เพื่อสร้ำงสมดุลในกำรใช้ชีวิตประจำวันของนิสิต
5.2 เพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมในกำรบูรณำกำรวิชำกำรที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เข้ำกับวัฒนธรรมดนตรีทั่วโลก
5.3 เพื่อสร้ำงควำมสุนทรียภำพ
6. คาอธิบายรายวิชา
กำรส่งเสริมจินตนำกำรเพื่อสุนทรีย์และกำรสร้ำงสรรค์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอื่น
7. เค้าโครงรายวิชา
7.1 Music Elements: Sounds, noise, pitch, scale, rhythm
7.2 Survey in Western Art Music
7.3 Contemporary Music
7.4 Survey in Jazz Music
7.5 Popular Music / Industrial Music and Society
7.6 Survey in World Music
7.7 Survey in ASEAN Music
7.8 Survey in Thai Music : Pop Music (ลูกทุ่ง)
7.9 Survey in Thai Music : Pop Music (ลูกกรุง)
7.10 Survey in Thai Traditional Music : Court Music, Folk Music
7.11 Music Theatre / Film
7.12 Music Theatre / Music
7.13 Music Technology: audio sciences, recording technology, notation programs, samplings, YouTube
7.14 Aesthetics in Music
8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กำรบรรยำย กำรทำกำรบ้ำน กำรทำงำนเป็นกลุ่ม กำรทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรสรุปผล และ
นำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ
9. อุปกรณ์และสื่อการสอน
สไลด์ วิดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ฯลฯ
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชำวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต มุ่งเน้นผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 8 ด้ำน ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรดำเนินชีวิตบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.4 ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.5 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

2. ตระหนักและสำนึกในควำมเป็นไทย
2.1 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคม
อำเซียน
2.2 ตระหนักถึงคุณค่ำและเอกลักษณ์ที่ดีงำมของไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประวัติศำสตร์
2.3 ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
3. มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชำติ
3.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำ เคำรพในควำมแตกต่ำงของธรรมชำติมนุษย์ วิถีชีวิตเพื่อกำรดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำง
มีดุลยภำพ
3.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ เพื่อประโยชน์ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงรู้เท่ำทัน
3.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ
3.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
3.5 มีควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร
3.6 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ
4. มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
4.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
4.2 ใฝ่รู้ สำมำรถวำงแผน และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
4.3 สำมำรถประเมินตนเองและกำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
5. มีทักษะกำรคิดแบบองค์รวม
5.1 มีควำมสำมำรถและทักษะกำรคิดในเชิงเหตุผล และเชื่อมโยงควำมคิดอย่ำงองค์รวม
5.2 สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม และประเมินค่ำ เพื่อกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์และนำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
6. มีจิตอำสำและสำนึกสำธำรณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก
6.1 มีภำวะผู้นำและผู้ตำม และมีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
6.2 ตระหนักในสิทธิและหน้ำที่ในควำมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
6.3 มีจิตอำสำ สำนึกสำธำรณะ และเห็นคุณค่ำของกำรแบ่งปัน
7. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทัน
7.1 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ
7.2 สำมำรถรู้เท่ำทันสื่อและเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม
8. ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8.1 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์
8.2 สำมำรถใช้รูปแบบของกำรนำเสนอที่เหมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันได้
กิจกรรม
ร้อยละ
ผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย
1. กำรทำกิจกรรมกลุ่ม
10
1,2,3,4,56,7,8
2. แบบฝึกหัด กำรบ้ำน ทำรำยงำน ใบงำน
10
2,3,4,5,7,8
3. กำรสอบ
3.1 สอบกลำงภำค
35
1,2,3,4,5
3.2 สอบปลำยภำค
35
1,2,3,4,5
4. กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
10
1

11. การประเมินผลการเรียน
ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
12. เอกสารอ่านประกอบ
ศรัณย์ นักรบ. (2557). ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
สธน โรจนตระกูล.(2559). ดนตรีนิยม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สุรพล สุวรรณ. (2549). ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
ลงนำม.........................................................ผู้รำยงำน
(อำจำรย์ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
เลขำนุกำรรำยวิชำวัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
วันที่ 7 มกรำคม 2562

13. ตารางกิจกรรมการเรียการสอน

สัปดาห์/
เดือน

หมู่ 1
(อ/พฤ 11.00 – 12.30 น.)
ห้อง LH 2-410

หมู่ 300
(พ 12.00 – 15.00 น.)
ห้อง อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ
อก.ตึก3
หมู่ 301
(พ 15.00 – 18.00 น.)
ห้อง อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ
อก.ตึก3

หมู่ 302
(ศ 14.00 – 17.00 น.)
ห้อง LH 2-202
หมู่ 303
(ศ 09.00 – 12.00 น.)
ห้อง LH 2-202

สัปดาห์ที่ 1 อ15+พฤ17 Music Element
พ16 Music Element
ศ18 Music Element
ม.ค.
(อ.ดร.นิพัต กำญจนะหุต)
(อ.ดร.นิพัต กำญจนะหุต)
(อ.ดร.นิพัต กำญจนะหุต)
สัปดาห์ที่ 2 อ22+พฤ24 Survey in Western พ23 Survey in Western Art
ม.ค.
Art Music
Music

(อ.สุรพล ธัญญวิบลู ย์/
อ.สุมิดำ อังศวำนนท์)

ศ25 หยุดวันเกษตรแห่งชาติ

(อ.สุรพล ธัญญวิบลู ย์/
อ.สุมิดำ อังศวำนนท์)

สัปดาห์ที่ 3
หยุดวันเกษตรแห่งชาติ
ม.ค./ก.พ.
สัปดาห์ที่ 4 อ5+พฤ7 Contemporary Music พ6 Contemporary Music
ศ8 Survey in Western Art
ก.พ.
(อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์)
(อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์) Music

สัปดาห์ที่ 5 อ12+พฤ14 Survey in Jazz
ก.พ.
Music

(อ.สุรพล ธัญญวิบลู ย์/
อ.สุมิดำ อังศวำนนท์)
พ13 Survey in Jazz Music
ศ15 Contemporary Music
(อ.กำนต์ สุริยศศิน)
(อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์)

(อ.กำนต์ สุริยำศศิน)
สัปดาห์ที่ 6 อ19 วันหยุดราชการ มาฆบูชา
พ20 Popular Music/Industrial
ก.พ.
Music and Society (Optional)
พฤ21 Popular Music/Industrial
Music and Society
(อ.กำนต์ สุริยำศศิน)
(อ.กำนต์ สุริยำศศิน)
สัปดาห์ที่ 7 อ26 Popular Music/Industrial พ27 Survey in World Music
ก.พ./มี.ค. Music and Society
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
(อ.กำนต์ สุริยำศศิน)
พฤ28 Survey in World Music
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
สัปดาห์ที่ 8 อ5 Survey in World Music
พ6 ทบทวนก่อนสอบ
มี.ค.
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
พฤ7 ทบทวนก่อนสอบ

ศ22 Survey in Jazz Music
(อ.กำนต์ สุริยศศิน)

ศ1 Popular Music/Industrial
Music and Society (Optional)
(อ.กำนต์ สุริยำศศิน)

ศ8 Survey in World Music
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)

สัปดาห์/
เดือน

สัปดาห์ที่ 9
มี.ค.
สัปดาห์ที่ 10
มี.ค.
สัปดาห์ที่ 11
มี.ค.
สัปดาห์ที่ 12
เม.ย.
สัปดาห์ที่ 13
เม.ย.
สัปดาห์ที่ 14
เม.ย.
สัปดาห์ที่ 15
เม.ย.
สัปดาห์ที่ 16
เม.ย./พ.ค.
สัปดาห์ที่ 17
พ.ค.

สัปดาห์ 18
พ.ค.

หมู่ 1
(อ/พฤ 11.00 – 12.30 น.)
ห้อง LH 2-410

หมู่ 300
(พ 12.00 – 15.00 น.)
ห้อง อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ
อก.ตึก3
หมู่ 301
(พ 15.00 – 18.00 น.)
ห้อง อาคารวิจัยฯ 601 (หลังคณะ
อก.ตึก3

หมู่ 302
(ศ 14.00 – 17.00 น.)
ห้อง LH 2-202
หมู่ 303
(ศ 09.00 – 12.00 น.)
ห้อง LH 2-202

(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
เสาร์ที่ 9 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สัปดาห์สอบกลางภาค
ข้อสอบปรนัย และ/หรือ อัตนัย หัวข้อ Music Element - Survey in World Music
อ19+พฤ21 Survey in ASEAN
พ20 Survey in ASEAN Music
ศ22 Survey in ASEAN Music
Music
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
(รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ)
อ26+พฤ28 Survey in Thai
พ27 Survey in Thai Music: Pop ศ29 Survey in Thai Music:
Music: Pop Music (ลูกกรุง)
Music (ลูกกรุง)
Pop Music (ลูกกรุง)
(ผศ.ภำณุภัค โมกขศักดิ์)
(ผศ.ภำณุภัค โมกขศักดิ์)
(ผศ.ภำณุภัค โมกขศักดิ์)
อ2+พฤ4 Survey in Thai Music: พ3 Survey in Thai Music: Pop ศ5 Survey in Thai Music: Pop
Pop Music (ลูกทุ่ง)
Music (ลูกทุ่ง)
Music (ลูกทุ่ง)
(อ.พจี บำรุงสุข)
(อ.พจี บำรุงสุข)
(อ.พจี บำรุงสุข)
อ9+พฤ11 Survey in Thai
พ10 Survey in Thai Traditional ศ12 Survey in Thai Traditional
Traditional Music
Music
Music
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Music Theatre / Film / Music
เข้าฟังทุกหมู่เรียน วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ระหว่างวันที่ 17 – 19 เม.ย. 62)
(อ.มารุต สาโรวาท / อ.ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ / อ.สราวุฒิ เลิศปัญญานุช / อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต)
อ23+ พฤ25 Music Technology พ24 Music Technology
ศ26 Music Technology
(อ.ดร.ขจร ฝ้ำยเทศ)
(อ.ดร.ขจร ฝ้ำยเทศ)
(อ.ดร.ขจร ฝ้ำยเทศ)
อ30+พฤ2 Aesthetic in Music พ1 Aesthetic in Music
ศ3 Aesthetic in Music
(ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล)
(ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล)
(ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล)
อ7 แจ้ ง คะแนนและทบทวนก่อน พ8 แจ้ ง คะแนนและทบทวนก่ อน ศ10 แจ้งคะแนนและทบทวนก่อน
สอบ
สอบ
สอบ
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
(อ.ฉัตรติยำ เกียรตินำวี)
พฤ9 วันหยุดราชการ พืชมงคล
จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สัปดาห์สอบปลายภาค
ข้อสอบปรนัย และ/หรือ อัตนัย หัวข้อ Survey in ASEAN Music – Aesthetic in Music

