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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

             รหัสวิชา  MUS 3118         ช่ือรายวิชา การผลิตงานดนตรีด3วยคอมพิวเตอร; 

สาขาวิชา...ดนตรี.....คณะ/วิทยาลัย….ศิลปกรรมศาสตร;...มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา.2...ปSการศึกษา.2564. 

 

หมวดท่ี๑ขUอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา  MUS 3118          

ช่ือรายวิชา การผลิตงานดนตรีด3วยคอมพิวเตอร; 

 

๒. จำนวนหน]วยกิต   3 (2-2-5)  

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 

 

๔.อาจารยaผูUรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยaผูUสอน    

๔.๑  อาจารย;ผู3รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย;กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๔.๒ อาจารย;ผู3สอน   อาจารย;กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

 

๕.  สถานท่ีติดต]อ   ช้ัน ๕ คณะศิลปกรรมศาสตร; สาขาวิชาดนตรี 

 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปSท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันป̀ท่ี 3 หมูaเรียน 001, 002 

๖.๒ จำนวนผู3เรียนท่ีรับได3 ประมาณ 55 คน 

 

๗. รายวิชาท่ีตUองเรียนมาก]อน(Pre-requisite)  (ถ3ามี) ................ไม]มี................................ 

 

๘. รายวิชาท่ีตUองเรียนพรUอมกัน(Co-requisites)(ถ3ามี) …...............ไมaมี................................... 

 

๙. สถานท่ีเรียน    สาขาวิชาดนตรี ช้ัน 5 คณะศิลปกรรมศาสตร; 

 

 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล]าสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ]งหมายและวัตถุประสงคa 

 

๑. จุดมุ]งหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือให3นักศึกษามีความรู3 ความเข3าใจเก่ียวกับการใช3โปรแกรมในการบันทึกเสียง การวางเคร่ืองดนตรี(MIDI) 

ตลอดจนการอัดเสียงเคร่ืองดนตรีตaาง ๆ 

 ๑.๒ เพ่ือให3นักศึกษามีผลงานเพลงเปmนของตนเอง เพ่ือไว3ใช3เผยแพรaเปmนผลงานในชaองทางส่ือตaาง ๆ  

 

๒. วัตถุประสงคaในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  ๑.เพ่ือให3นักศึกษามีความรู3พ้ืนฐาน เปmนการเตรียมความทางด3านการบันทึกเสียง เพ่ือเปmนพ้ืนฐานการเรียนในรายวิชา

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข3อง ท้ังน้ี ควรมีการเปล่ียนแปลงวิธีการศึกษา ให3สอดคล3องกับความต3องการและความสนใจของนักศึกษา  

๒.เพ่ือให3นักศึกษามีทักษะในการใช3โปรแกรมบันทึกเสียง ตลอดจนการเข3าใจถึงการใช3อุปกรณ;ตaาง ๆ  

           ๓.เพ่ือให3นักศึกษามีทักษะการผลิตงานดนตรีด3วยคอมพิวเตอร;ตามโครงการท่ีกำหนดให3 

การปรับปรุงการสอนเพ่ิมเติม คือสอนแบบผสม คือแบบสอนปกติ และแบบสอนออนไลน;เพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

  การผลิตงานดนตรีด3วยคอมพิวเตอร;   การบันทึกเสียงและเคร่ืองดนตรีของนักศึกษา การตัดตaอเสียง การผสมเสียง

การวางรูปแบบเคร่ืองดนตรี(MIDI)  การบันทึกเปmนไฟล; การเผยแพรaในชaองทางส่ือตaาง ๆ  สรุปและประเมินผลการทำงาน 

                      

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชUต]อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝuกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝuกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดUวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

- 

 

สอนเสริมตามความ

ต3องการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ฝtกปฏิบัติ ๓๒ ช่ัวโมงตaอภาค

การศึกษา   

การศึกษาด3วยตนเอง ๑ 

ช่ัวโมงตaอสัปดาห;   

 

๓. จำนวนช่ัวโมงต]อสัปดาหaท่ีอาจารยaใหUคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก]นักศึกษาเปvนรายบุคคล 

 (ผู3รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข3อมูล   ตัวอยaางเชaน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 

 ๓.๑ ปรึกษาด3วยตนเองท่ีห3องพักอาจารย;ผู3สอน  ห3อง . ช้ัน ....๕... อาคาร ..๕๘...... คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร; 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูUของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม  

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตUองพัฒนา จิตพิสัย 

� (๑)  ความซ่ือสัตย;สุจริต มีวินัยตรงตaอเวลาและความรับผิดชอบตaอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

� (๒)  มีความเปmนผู3นำและผู3ตาม เคารพสิทธิรับฟyงความคิดเห็นของผู3อ่ืนและสามารถทำงานเปmนทีม 

� (๓)  เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ ขององค;กรวิชาชีพทางดนตรีและสังคม  

� (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน  

(๑) ทำงานกลุaม บริหารจัดการแสดงดนตรีตามโครงการท่ีกำหนดให3 

 (๒) การนำเสนอรายงานโครงการ) อภิปรายกลุaม 

 (๓) นักศึกษาศึกษาค3นคว3าด3วยตนเอง 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเข3าช้ันเรียน  การสaงงานท่ีได3รับมอบหมายตามกำหนดท่ีให3และเวลา 

  (๒) การอ3างอิงเอกสาร 

  (๓) ประเมินผลงานอภิปรายกลุaม และ การแสดงความคิดเห็น 

  (๔) ประเมินผลการนำเสนอสูจิบัตรท่ีได3รับมอบหมาย 

๒. ความรูU 

๒.๑   ความรูUท่ีตUองพัฒนา 

� (๑) มีความรู3และความเข3าใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญของดนตรี 

 � (๒)  สามารถวิเคราะห; อธิบาย ประยุกต;ใช3ความรู3และทักษะทางดนตรี 

� (๓)  รู3 เข3าใจ และสนใจพัฒนาความรู3ทางดนตรีอยaางตaอเน่ือง 

� (๔)  สามารถบูรณาการความรู3ทางดนตรี กับความรู3ในศาสตร;อ่ืนๆท่ีเก่ียวข3อง 

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) อภิปราย 

 (๒) ทำงานกลุaม 

 (๓) การจัดการแสดง 

 (๔) การวิเคราะห;งานและมอบหมายให3นักศึกษาค3นคว3าข3อมูลท่ีเก่ียวข3อง 

 ๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลการแสดง 

(๒) ประเมินจากกระบวนการและเอกสารในการจัดการแสดง 

๓.ทักษะทางปwญญา 

๓.๑   ทักษะทางปwญญาท่ีตUองพัฒนา 
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� (๑) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห; สรุปประเด็นปyญหา และความต3องการ 

 � (๒)  คิดวิเคราะห; อยaางเปmนระบบ 

� (๓)  สามารถประยุกต;ความรู3และทักษะในการพัฒนาวิชาชีพอยaางเหมาะสม 

� (๔)  มีความคิดสร3างสรรค;ในการสร3างผลงานทางดนตรี 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานให3นักศึกษาวางแผนการแสดง 

  (๒) อภิปรายกลุaม 

  (๓) การจัดการแสดง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากโครงการและนำเสนอ 

 (๒) ประเมินจากการนำเสนอแนวคิดในการอภิปรายกลุaม 

  (๓) ประเมินจากการจัดการแสดง 

๔. ทักษะความสัมพันธaระหว]างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธaระหว]างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตUองพัฒนา 

� (๑) สามารถส่ือสารกับกลุaมคนท่ีหลากหลายได3อยaางมีประสิทธิภาพ 

 � (๒) มีความรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรู3ของตนเองและวิชาชีพ อยaางตaอเน่ือง 

� (๓)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุaม 

� (๔)  สามารถใช3ความรู3ให3เกิดประโยชน;ในสังคม 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานท้ังกลุaมและบุคคล 

 (๒) นำเสนอผลงาน 

(๓) การจัดการแสดง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการศึกษาค3นคว3าและการแสดง 

๕. ทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหaเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตUองพัฒนา 

� (๑)  สามารถประยุกต;ใช3เทคนิคการวิเคราะห;ในการศึกษาค3นคว3า 

 � (๒)  มีทักษะการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข3องกับดนตรีอยaางมีประสิทธิภาพ 

� (๓) สามารถเลือกใช3รูปแบบของการส่ือสาร ในการนำเสนอผลงานทางดนตรีได3อยaางเหมาะสม 

� (๔)  สามารถวิเคราะห;และแก3ปyญหาโดยใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒   วิธีการสอน 

  (๑) การศึกษาค3นคว3าด3วยตนเองจากเวปไซต; E-Learning และทำรายงานโดยมีการอ3างอิงแหลaงข3อมูลท่ี

นaาเช่ือถือ 
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(๒) การนำเสนอผลงานโดยใช3เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข3องกับผลงาน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการแสดงผลงาน 

๖. ดUานอ่ืนๆ 

 ๖.๑ ทักษะพิสัย 

� (๑)  มีทักษะในการใช3เคร่ืองมือทางดนตรีและเสียงร3อง 

 � (๒)  มีทักษะในการแสดงออกและการส่ือสารตaอหน3าสาธารณชน 

� (๓)  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม ในการนำเสนอผลงานดนตรีตaอสาธารณชน 

� (๔)  มีทักษะในการนำความรู3ทางทฤษฏีดนตรีมาพัฒนาและนำเสนอผลงาน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การสาธิต 

(๒)  การปฏิบัติ 

(๓)  การจัดแสดงผลงานตaอหน3าสาธารณชน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากฝtกทักษะปฏิบัติ 

(๒)  ประเมินจากการพัฒนาการจัดการแสดงผลงานตaอหน3าสาธารณชน 

(๓)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ; � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ; � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว3นวaาง หมายถึง ไมaได3รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูaในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูaรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหaท่ี หัวขUอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชU 

ผูUสอน 

๑ -อธิบายลักษณะของโปรแกรม 

  

๒ - ใช3โปรแกรม Logic ในการ

อธิบายลักษณะของโปรแกรมให3

นักศึกษาเข3าใจพ้ืนฐานเบ้ืองต3น 
 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๒ -การจัดรูปแบบการเลือกเคร่ืองดนตรี

ในโปรแกรม 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน; โดยใช3

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวชิา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหaท่ี หัวขUอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชU 

ผูUสอน 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การเลือกเคร่ืองดนตรีใน

โปรแกรม Logic 

๓ -การเขียนวางเคร่ืองดนตรีกลอง และ

การตัดตaอเสียงลงในโปรแกรม 
 

๒ -การนำเคร่ืองดนตรีกลองมาวาง

ในจังหวะตaาง ๆ เพ่ือนำมาเปmน

พ้ืนฐานในการวางเคร่ืองดนตรี

ตaอไป 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๔ -การนำเสนอจังหวะกลองใน

โปรแกรม 
 

๒  -ในการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน; โดยใช3

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอจังหวะกลอง

ท่ีได3เขียนเสร็จแล3ว และปรับแก3

ตามท่ีอาจารย;แนะนำ โดยใช3

โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๕ -การเขียนวางเคร่ืองดนตรีเบส และ

การตัดตaอเสียงลงในโปรแกรม 
 

๒ -การนำเคร่ืองดนตรีเบสมาวางใน

จังหวะตaาง ๆ เพ่ือเปmนลำดับท่ี 2

ในการวางเคร่ืองดนตรีตaอไป 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๖ -การนำเสนอจังหวะเบสท่ีใสaรaวมกับ

จังหวะกลองในโปรแกรมเรียบร3อย

แล3ว 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน; โดยใช3

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอจังหวะเบสท่ี

ใสaรaวมกับกลอง ท่ีได3เขียนเสร็จ

แล3ว และปรับแก3ตามท่ีอาจารย;

แนะนำ โดยใช3โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๗ -การเขียนวางเคร่ืองดนตรีเป̀ยโน 

และการตัดตaอเสียงลงในโปรแกรม 
 

๒ -การนำเคร่ืองดนตรีเป̀ยโนมาวาง

ในจังหวะตaาง ๆ เพ่ือเปmนลำดับท่ี 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวชิา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหaท่ี หัวขUอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชU 

ผูUสอน 

3 ในการวางเคร่ืองดนตรีตaอไป 

๘ -การนำเสนอจังหวะเป̀ยโนท่ีใสa

รaวมกับจังหวะกลองและเบสใน

โปรแกรมเรียบร3อยแล3ว 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน; โดยใช3

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอจังหวะ

เป̀ยโนท่ีใสaรaวมกับจังหวะกลอง

และเบส ท่ีได3เขียนเสร็จแล3ว และ

ปรับแก3ตามท่ีอาจารย;แนะนำ 

โดยใช3โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๙ -สอบกลางภาค 
 

๔ -สอบกลางภาค กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๐ -การอัดเสียงโดยใช3เคร่ืองดนตรีจริง ๔ -การนำเคร่ืองดนตรีจริงมา

อัดเสียงลงในโปรแกรม Logic 

โดยผaาน Soundcard 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๑ -การนำเสนอจังหวะท่ีใสaเคร่ืองดนตรี

จริง รaวมกับ เป̀ยโน จังหวะกลอง 

และเบส ในโปรแกรมเรียบร3อยแล3ว 

 

๔ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน; โดยใช3

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอเคร่ืองดนตรี

จริงท่ีอัดรaวมกับ เป̀ยโน จังหวะ

กลอง และเบส ท่ีได3เขียนเสร็จ

แล3ว และปรับแก3ตามท่ีอาจารย;

แนะนำ โดยใช3โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๒ -การอัดเสียงร3อง โดยใช3เคร่ืองดนตรี

จริง 

๔ -การอัดเสียงร3องโดยผaานไมค;

คอนเดนเซอร; และ Soundcard 

ลงในโปรแกรม Logic  

 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๓ -การนำเสนอเสียงร3อง พร3อมเคร่ือง

ดนตรีจริง รaวมกับ เป̀ยโน จังหวะ

๔ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน; โดยใช3

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวชิา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหaท่ี หัวขUอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชU 

ผูUสอน 

กลอง และเบส ในโปรแกรม

เรียบร3อยแล3ว 

 

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอเสียงร3อง 

พร3อมเคร่ืองดนตรีจริง รaวมกับ 

เป̀ยโน จังหวะกลอง และเบส ท่ี

ได3เขียนเสร็จแล3ว และปรับแก3

ตามท่ีอาจารย;แนะนำ โดยใช3

โปรแกรม Logic 

๑๔ -การตัดตaอและการใช3 Effect ตaาง ๆ 

ในการปรับแตaงเสียง 

๖ -การปรับบาลานซ;ของเสียงทุก

เคร่ืองดนตรี โดยใช3โปรแกรม 

Logic 

-การใช3Effect ในการปรับแตaง

เสียง โดยใช3โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๕ -นำเสนอการตัดตaอและการใช3 

Effect ตaาง ๆ ในการปรับแตaงเสียง 

เรียบร3อยแล3ว 

๖ -โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

-เน้ือหา ในการบรรยาย 

 ให3นักศึกษานำเสนอการปรับแตaง

เสียงตaาง ๆ ในเพลง และปรับแก3

ตามท่ีอาจารย;แนะนำ โดยใช3

โปรแกรม Logic 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๖ -การ Bounce เพลง ในโปรแกรม 

Logic ออกมาเปmนไฟล;ตaาง ๆ  

  

๖ - วิธีการ Bounce เพลง ใน

โปรแกรม Logic ออกมาเปmนไฟล;

ตaาง ๆ เพ่ือนำไปเผยแพรaตามส่ือ

ตaาง ๆ 

กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

๑๗ -สอบปลายภาค 

 

๑๒ -สอบปลายภาค กฤตวิทย; ภูมิถาวร 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวชิา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูU 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู?หัวข?อยBอยแตBละหัวข?อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห0ท่ีประเมินและสัดสBวนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรูU วิธีการประเมินผลการเรียนรูU สัปดาหaท่ีประเมิน 
สัดส]วน 

ของการประเมินผล 

๑.๒, ๑.๔, ๓.๔, 

๔.๒, ๕.๓, ๖.๑, 

๖.๒, ๖.๓,  

การนำเสนอผลงาน และการปฏิบัติการผลิตงาน

ดนตรีด3วยคอมพิวเตอร; 

๕, ๙, ๑๓, ๑๖ ๗๐ % 

๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 

๓.๓, ๓.๔, ๔.๓ 

การศึกษาค3นคว3า  

การนำเสนอรายงาน  

การสaงงานตามท่ีมอบหมาย  

๒, ๖, ๑๐, ๑๔ ๒๐ % 

๒.๒, ๓.๓, ๓.๔ การเข3าช้ันเรียน การมีสaวนรaวมในการจัดการแสดง 

สรุป อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

๑, ๓, ๗, ๑๑, 

๑๕, ๑๗ 

๑๐ % 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

(๑) Mark Cousins Russ Hepworth-Sawyer, ๒๕๕๗, Logic Pro X Audio and Music Production USA : 

70 Blanchard Road, Suite 402, Burlington, MA 01803 

เว็บไซด; ท่ีเก่ียวกับหัวข3อในประมวลรายวิชา เชaน wikipedia คำอธิบายศัพท;  

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธaการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี จัดทำโดยให3นักศึกษาจัดกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและความเห็นดังน้ี  

- การสนทนากลุaมระหวaางผู3สอนและผู3เรียน  

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู3เรียน  

- แบบประเมินผู3สอน และแบบประเมินรายวิชา  

- ข3อเสนอแนะผaานชaองทางการส่ือสารท่ีอาจารย;ผู3สอนจัดทำข้ึน  

๒. กลยุทธaการประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได?ข?อมูลการสอน เชBน จากผู?สังเกตการณ0 หรือทีมผู?สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป_นต?น) 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวชิา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ในการเก็บข3อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได3มีกลยุทธ; ดังน้ี  

- ผลการสอบ การแสดงดนตรี การจัดการด3านตaางๆของการแสดงดนตรี 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู3  

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชBน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยBางไร

บ?าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป_นต?น) 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข3อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข3อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังน้ี  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

-  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

- สัมภาษณ;ผู3เช่ียวชาญเพ่ือหาข3อเสนอแนะ  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชBน 

       ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตBางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตBางกัน หรือ

สำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู?แตBละด?าน) 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ได3มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 

- ให3นักศึกษาวางแผนการแสดงผลงานในโอกาสตaางๆท่ีได3รับการติดตaอจากภายนอก และให3ผู3ติดตaอเปmนผู3ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิ  

- นำข3อเสนอท่ีได3มาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข?อมูลท่ีได?จากการประเมินจากข?อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ได3มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพ่ือให3เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี  

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป̀ หรือตามข3อเสนอแนะและผลการประเมิน  

- เชิญวิทยากรจากภายนอก เพ่ือให3นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการแสดงดนตรีท่ีหลากหลาย  

*********************** 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  n ตรี  o โท o เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 
รายวิชา รายวิชา ...MUS3505… สาขาวิชา .......ดนตรี.... คณะ/วทิยาลยั..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู= ทักษะทางป_ญญา 

ทักษะความสัมพันธb

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหb

เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

�ความรับผิดชอบหลัก                                                        �ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาเฉพาะด=าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชา  MUS 3118   
 ช่ือรายวิชา การผลิตงานดนตรี
ด?วยคอมพิวเตอรC 
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ความรับผิดชอบในแตFละด?านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได?ตามความรับผิดชอบ 


