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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

             รหัสวิชา  MUS 3122         ช่ือรายวิชา หลักการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีปJอป-แจNส 
สาขาวิชา...ดนตรี.....คณะ/วิทยาลัย….ศิลปกรรมศาสตร7...มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา.2...ปZการศึกษา.2564. 

 

หมวดท่ี๑ข\อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา  MUS 3122          
ช่ือรายวิชา หลักการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีปBอป-แจGส 

๒. จำนวนหนbวยกิต   3 (3-0-6)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารยeผู\รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยeผู\สอน    
๔.๑  อาจารย7ผูYรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย7กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 
๔.๒ อาจารย7ผูYสอน   อาจารย7กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 
 
๕.  สถานท่ีติดตbอ   ช้ัน ๕ คณะศิลปกรรมศาสตร7 สาขาวิชาดนตรี 
 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปZท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปbท่ี 2 หมูcเรียน 001, 002 
๖.๒ จำนวนผูYเรียนท่ีรับไดY ประมาณ 55 คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต\องเรียนมากbอน(Pre-requisite)  (ถYามี) ................ไมbมี................................ 

 

๘. รายวิชาท่ีต\องเรียนพร\อมกัน(Co-requisites)(ถYามี) …...............ไมcมี................................... 
 
๙. สถานท่ีเรียน    สาขาวิชาดนตรี ช้ัน 5 คณะศิลปกรรมศาสตร7 
 

 

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

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลbาสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุbงหมายและวัตถุประสงคe 

 

๑. จุดมุbงหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือใหYนักศึกษามีความรูY ความเขYาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงเสียงประสานปBอป-แจGส สำเนียงไมเนอร7 การใชY

คอร7ดแทน การเคล่ือนท่ีของคอร7ด การใชYเปbยโนประกอบการเรียบรูปแบบปBอป-แจGส  

 ๑.๒ เพ่ือใหYนักศึกษามี ความเขYาใจ 

๒. วัตถุประสงคeในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       ๑.เพ่ือใหYนักศึกษามีความรูYพ้ืนฐาน เปlนการเตรียมความพรYอมความเขYาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงเสียงประสานปBอป-
แจGส เพ่ือเปlนพ้ืนฐานการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขYอง ท้ังน้ี ควรมีการเปล่ียนแปลงวิธีการศึกษา ใหYสอดคลYอง
กับความตYองการและความสนใจของนักศึกษา  

๒.เพ่ือใหYนักศึกษามีทักษะและ ความคิดสรYางสรรค7 ในการประพันธ7เพลงตcาง ๆ 

           ๓.เพ่ือใหYนักศึกษามีทักษะการประพันธ7ดนตรีตะวันตกตามโครงการท่ีกำหนดใหY 
การปรับปรุงการสอนเพ่ิมเติม คือสอนแบบผสม คือแบบสอนปกติ และแบบสอนออนไลน7เพ่ิมเติม 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

  การประพันธ7ดนตรีตะวันตก การวางคอร7ด การเรียบเรียงเมโลด้ี การเรียบเรียงเสียงประสาน การวิเคราะห7โครงสรYาง
ของบทเพลง การประพันธ7เพลง สรุปและประเมินผลการทำงาน 
                      
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช\ตbอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝwกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝwกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด\วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

- 

 

สอนเสริมตามความ

ตYองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ฝrกปฏิบัติ ๓๒ ช่ัวโมงตcอภาค

การศึกษา   

การศึกษาดYวยตนเอง ๑ 

ช่ัวโมงตcอสัปดาห7   

 
๓. จำนวนช่ัวโมงตbอสัปดาหeท่ีอาจารยeให\คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกbนักศึกษาเปxนรายบุคคล 

 (ผูYรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขYอมูล   ตัวอยcางเชcน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 
 ๓.๑ ปรึกษาดYวยตนเองท่ีหYองพักอาจารย7ผูYสอน  หYอง . ช้ัน ....๕... อาคาร ..๕๘...... คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร7 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู\ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม  

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต\องพัฒนา จิตพิสัย 

� (๑)  ความซ่ือสัตย7สุจริต มีวินัยตรงตcอเวลาและความรับผิดชอบตcอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

� (๒)  มีความเปlนผูYนำและผูYตาม เคารพสิทธิรับฟxงความคิดเห็นของผูYอ่ืนและสามารถทำงานเปlนทีม 

� (๓)  เคารพกฎหมาย ระเบียบ ขYอบังคับ ขององค7กรวิชาชีพทางดนตรีและสังคม  

� (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน  

(๑) ทำงานกลุcม บริหารจัดการแสดงดนตรีตามโครงการท่ีกำหนดใหY 

 (๒) การนำเสนอรายงานโครงการ) อภิปรายกลุcม 

 (๓) นักศึกษาศึกษาคYนควYาดYวยตนเอง 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเขYาช้ันเรียน  การสcงงานท่ีไดYรับมอบหมายตามกำหนดท่ีใหYและเวลา 

  (๒) การอYางอิงเอกสาร 

  (๓) ประเมินผลงานอภิปรายกลุcม และ การแสดงความคิดเห็น 

  (๔) ประเมินผลการนำเสนอสูจิบัตรท่ีไดYรับมอบหมาย 

๒. ความรู\ 

๒.๑   ความรู\ท่ีต\องพัฒนา 

� (๑) มีความรูYและความเขYาใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญของดนตรี 

 � (๒)  สามารถวิเคราะห7 อธิบาย ประยุกต7ใชYความรูYและทักษะทางดนตรี 

� (๓)  รูY เขYาใจ และสนใจพัฒนาความรูYทางดนตรีอยcางตcอเน่ือง 

� (๔)  สามารถบูรณาการความรูYทางดนตรี กับความรูYในศาสตร7อ่ืนๆท่ีเก่ียวขYอง 

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) อภิปราย 

 (๒) ทำงานกลุcม 

 (๓) การจัดการแสดง 

 (๔) การวิเคราะห7งานและมอบหมายใหYนักศึกษาคYนควYาขYอมูลท่ีเก่ียวขYอง 

 ๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลการแสดง 

(๒) ประเมินจากกระบวนการและเอกสารในการจัดการแสดง 

๓.ทักษะทางปyญญา 

๓.๑   ทักษะทางปyญญาท่ีต\องพัฒนา 

� (๑) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห7 สรุปประเด็นปxญหา และความตYองการ 
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 � (๒)  คิดวิเคราะห7 อยcางเปlนระบบ 

� (๓)  สามารถประยุกต7ความรูYและทักษะในการพัฒนาวิชาชีพอยcางเหมาะสม 

� (๔)  มีความคิดสรYางสรรค7ในการสรYางผลงานทางดนตรี 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานใหYนักศึกษาวางแผนการแสดง 

  (๒) อภิปรายกลุcม 

  (๓) การจัดการแสดง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากโครงการและนำเสนอ 

 (๒) ประเมินจากการนำเสนอแนวคิดในการอภิปรายกลุcม 

  (๓) ประเมินจากการจัดการแสดง 

๔. ทักษะความสัมพันธeระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธeระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต\องพัฒนา 

� (๑) สามารถส่ือสารกับกลุcมคนท่ีหลากหลายไดYอยcางมีประสิทธิภาพ 

 � (๒) มีความรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรูYของตนเองและวิชาชีพ อยcางตcอเน่ือง 

� (๓)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุcม 

� (๔)  สามารถใชYความรูYใหYเกิดประโยชน7ในสังคม 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานท้ังกลุcมและบุคคล 

 (๒) นำเสนอผลงาน 

(๓) การจัดการแสดง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการศึกษาคYนควYาและการแสดง 

๕. ทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหeเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต\องพัฒนา 

� (๑)  สามารถประยุกต7ใชYเทคนิคการวิเคราะห7ในการศึกษาคYนควYา 

 � (๒)  มีทักษะการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขYองกับดนตรีอยcางมีประสิทธิภาพ 

� (๓) สามารถเลือกใชYรูปแบบของการส่ือสาร ในการนำเสนอผลงานทางดนตรีไดYอยcางเหมาะสม 

� (๔)  สามารถวิเคราะห7และแกYปxญหาโดยใชYเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒   วิธีการสอน 

  (๑) การศึกษาคYนควYาดYวยตนเองจากเวปไซต7 E-Learning และทำรายงานโดยมีการอYางอิงแหลcงขYอมูลท่ี

นcาเช่ือถือ 

(๒) การนำเสนอผลงานโดยใชYเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขYองกับผลงาน 
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๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการแสดงผลงาน 

๖. ด\านอ่ืนๆ 

 ๖.๑ ทักษะพิสัย 

� (๑)  มีทักษะในการใชYเคร่ืองมือทางดนตรีและเสียงรYอง 

 � (๒)  มีทักษะในการแสดงออกและการส่ือสารตcอหนYาสาธารณชน 

� (๓)  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม ในการนำเสนอผลงานดนตรีตcอสาธารณชน 

� (๔)  มีทักษะในการนำความรูYทางทฤษฏีดนตรีมาพัฒนาและนำเสนอผลงาน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การสาธิต 

(๒)  การปฏิบัติ 

(๓)  การจัดแสดงผลงานตcอหนYาสาธารณชน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากฝrกทักษะปฏิบัติ 

(๒)  ประเมินจากการพัฒนาการจัดการแสดงผลงานตcอหนYาสาธารณชน 

(๓)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ7 � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ7 � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวYนวcาง หมายถึง ไมcไดYรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูcในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูYจากหลักสูตรสูcรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

๑ -อธิบายหลักแนวทำนอง Blues และ 

Jazz  

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

อธิบายรูปแบบการสรYางแนว

ทำนองการดำเนินคอร7ดของ 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

ดนตรี Jazz และ ดนตรี Blue 

๒ - อธิบายคอร7ด และกลุcมคอร7ด 4 

ตัว 

-  Principle of Chord 

- Diatonic Chord 

- Inversion Chord 

 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-PowerPoint การวางกลุcมคอร7ด 

4 ตัว Principle of Chord 

,Diatonic Chord, และ

Inversion Chord  

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๓ -คอร7ดดอมินันท7 (Dominant 

Chord) Chord Dominant Motion  

1. Dominant Motion สูตร 1  

2. Dominant Motion สูตร 2 

- Circle of Dominant 

3.Dominant Motion สูตร 3  

4. Dominant Motion สูตร 4  

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-อธิบายการใชYคอร7ดดอมินันท7 

(Dominant Chord) Chord 

Dominant Motion  

1. Dominant Motion สูตร 1  

2. Dominant Motion สูตร 2 

- Circle of Dominant 

3.Dominant Motion สูตร 3  

4. Dominant Motion สูตร 4 

-หนังสือทฤษฎีดนตรี 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๔ -ชุดคอร7ดแพทเทิร7น (Pattern) และ

คาเดนซ7 (Cadence) 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 -PowerPoint การใชY-ชุดคอร7ด

แพทเทิร7น (Pattern) และคา

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

เดนซ7 (Cadence) คอร7ดแทน 

(Substitution Chord)  

Chord แทรก 

๕ -ชุดคอร7ดแพทเทิร7น (Pattern) และ

คาเดนซ7 (Cadence)(ตcอ) 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

การใชYคอร7ดแทน (Substitution 

Chord) Chord แทรก 

-หนังสือทฤษฎีดนตรี 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๖ -การยYายบันไดสียง (Modulation) 

Chord to Follow (คอร7ดตาม) 

Chord Precede  

NonChord Tone  

Anticipation 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 - Powerpoint การยYายบันไดสี

ยง (Modulation) Chord to 

Follow (คอร7ดตาม) Chord 

Precede  

Non Chord Tone  

Anticipation 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๗ -เทนชัน (Tension) และการการ

เกลาเสียงประสาน (Approach)   

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-เทนชัน (Tension) และการการ

เกลาเสียงประสาน (Approach) 

เทนช่ัน (Tension of Dominant 

7 th)  

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

-Altered Tension  

-Tension  

-Melodic Tension  

-กฎของ Tension Resolve 

แบบ Hi-Lo  

-กฎของ Tension Resolve 

แบบ Double Hi-Lo 

Variation of Hi-LO 

-หนังสือทฤษฎีดนตรี 

๘ -เทนชัน (Tension) และการการ

เกลาเสียงประสาน (Approach)(ตcอ)  

  

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-การเกลาเสียงประสานแบบไดอา

โทนิก (Diatonic Approach)  

-การเกลาเสียงประสานแบบโคร

มาติก (Chromatic Approach) 

-การเกลาเสียงประสานแบบ

ดับเบิลโครมาติก (Double 

Chromatic Approach)  

-การเกลาเสียงประสานแบบดมิ

นิชด7 (Diminished Approach)  

-การเกลาเสียงประสานแบบดอ

มินันท7 (Dominant Approach) 

-Delayed Resolution 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๙ -สอบกลางภาค ๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

สอบกลางภาค 

๑๐ -หลักการการเขียนเสียงประสาน ๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

อธิบายการใชYดรอป (Drop) 

Drop 2 Voicing การเขียนเสียง

ประสานแบบคอนเสิร7ต 

(Concert Voicing) 1. 

Constant Coupling 

- หนังสือทฤษฎีดนตรี 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๑๑ -หลักการการเขียนเสียงประสาน(ตcอ) ๓ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การใชY Variable Coupling การ

เขียนประสานส่ีแนว (4 Way 

Close หรือ Voice 4 Way)  

-Low Interval Limit  

-Concerted with Spreads  

-Tuti Writing 

-Mixed Soli Combination  

-Dominant Approach or 

Alter Dominant 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๑๒ การสรYางดนตรีประกอบ (Back 

Ground) 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

เคาน7เตอร7ไลน7 (Coun ter Line 

ไลน7คลิเซ (Line Cliché) 

๑๓ การแกะเพลงการทำ Lead Sheet 

การทำ Music Sheet 

๓ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 อธิบายเร่ืองการแกะเพลงการทำ 

Lead Sheet การทำ Music 

Sheet 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๑๔ -การจัดการวงดนตรี (Band) การจัด

วงขนาดเล็ก (Small Band)  

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-อธิบายการจัดการวงดนตรี 

(Band)  

-การจัดวงขนาดเล็ก (Small 

Band)  

-การเขียนเสียงประสาน 2 แนว 

-การใชYเคาน7เตอร7เมโลด้ี 

(Counter Melody)  

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๑๕ -การเขียนสกอร7 (Score)  

-การเขียนกลุcมเคร่ืองเป̈า (Wind 

Instrument) 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 - อธิบายการเขียนกลุcมเคร่ืองเป̈า 

(Wind Instrument)  

-แซกโซโฟน (Saxophone) 

-ทรัมเปlต (Trumpet)  

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวิชา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหeท่ี หัวข\อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใช\ 

ผู\สอน 

-ทรอมโบน (Trombone)  

-การทรานสโฟส 

(Transposition) 

 

๑๖ -การเขียนสกอร7 (Score)  

-การเขียนกลุcมริทึม (Rhythm Part) 

กลอง (Drum) 

๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-อธิบายการเขียนกลุcมริทึม 

(Rhythm Part)  

-กลอง (Drum) 

-เบส (Bass) 

-กีตาร7(Guitar) 

-เปbยโน(Piano) 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

๑๗ -สอบปลายภาค ๓ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน7 โดยใชY

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-สอบปลายภาค 

กฤตวิทย7 ภูมิถาวร 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู\ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู?หัวข?อยBอยแตBละหัวข?อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห0ท่ีประเมินและสัดสBวนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู\ วิธีการประเมินผลการเรียนรู\ สัปดาหeท่ีประเมิน สัดสbวน 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ...MUS3908… สาขาวิชา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........ศิลปกรรมศาสตร์...................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ของการประเมินผล 

๑.๒, ๑.๔, ๓.๔, 

๔.๒, ๕.๓, ๖.๑, 

๖.๒, ๖.๓,  

การนำเสนอผลงาน และการปฏิบัติการประพันธ7

ดนตรีตะวันตก 

๕, ๙, ๑๓, ๑๖ ๗๐ % 

๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 

๓.๓, ๓.๔, ๔.๓ 

การศึกษาคYนควYา  

การนำเสนอรายงาน  

การสcงงานตามท่ีมอบหมาย  

๒, ๖, ๑๐, ๑๔ ๒๐ % 

๒.๒, ๓.๓, ๓.๔ การเขYาช้ันเรียน การมีสcวนรcวมในการจัดการแสดง 

สรุป อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

๑, ๓, ๗, ๑๑, 

๑๕, ๑๗ 

๑๐ % 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

(๑) Bert Ligon, มปพ, Jazz Theory Resources. United States : Hal Leonard Corporation 

เว็บไซด7 ท่ีเก่ียวกับหัวขYอในประมวลรายวิชา เชcน wikipedia คำอธิบายศัพท7  

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธeการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี จัดทำโดยใหYนักศึกษาจัดกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและความเห็นดังน้ี  

- การสนทนากลุcมระหวcางผูYสอนและผูYเรียน  

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูYเรียน  

- แบบประเมินผูYสอน และแบบประเมินรายวิชา  

- ขYอเสนอแนะผcานชcองทางการส่ือสารท่ีอาจารย7ผูYสอนจัดทำข้ึน  

๒. กลยุทธeการประเมินการสอน 

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

 ในการเก็บขYอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดYมีกลยุทธ7 ดังน้ี  

- ผลการสอบ การแสดงดนตรี การจัดการดYานตcางๆของการแสดงดนตรี 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูY  

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชBน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยBางไร

บ?าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป_นต?น) 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 
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 หลังจากผลการประเมินการสอนในขYอ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาขYอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังน้ี  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

-  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

- สัมภาษณ7ผูYเช่ียวชาญเพ่ือหาขYอเสนอแนะ  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชBน 

       ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตBางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตBางกัน หรือ

สำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู?แตBละด?าน) 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ไดYมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 

- ใหYนักศึกษาวางแผนการแสดงผลงานในโอกาสตcางๆท่ีไดYรับการติดตcอจากภายนอก และใหYผูYติดตcอเปlนผูYประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิ  

- นำขYอเสนอท่ีไดYมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

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

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ไดYมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพ่ือใหYเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี  

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปb หรือตามขYอเสนอแนะและผลการประเมิน  

- เชิญวิทยากรจากภายนอก เพ่ือใหYนักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการแสดงดนตรีท่ีหลากหลาย  

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



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  n ตรี  o โท o เอก 
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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 3122    
ช่ือรายวิชา หลักการเรียบเรียง
เสียงประสานดนตรีปgอป-แจiส 
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