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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

             รหัสวิชา  MUS 3908         ช่ือรายวิชา หลักการประพันธJดนตรีตะวันตก 1 

สาขาวิชา...ดนตรี.....คณะ/วิทยาลัย….ศิลปกรรมศาสตร8...มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา.2...ปXการศึกษา.2564. 

 

หมวดท่ี๑ขZอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
รหัสวิชา  MUS 3120        

ช่ือรายวิชา หลักการประพันธ8ดนตรีตะวันตก 1 

๒. จำนวนหนbวยกิต   3 (3-0-6)  

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 

 

๔.อาจารยJผูZรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยJผูZสอน    

๔.๑  อาจารย8ผูZรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย8กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๔.๒ อาจารย8ผูZสอน   อาจารย8กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

 

๕.  สถานท่ีติดตbอ   ช้ัน ๕ คณะศิลปกรรมศาสตร8 สาขาวิชาดนตรี 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปXท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปcท่ี 2 หมูdเรียน 001, 002 

๖.๒ จำนวนผูZเรียนท่ีรับไดZ ประมาณ 55 คน 

 

๗. รายวิชาท่ีตZองเรียนมากbอน(Pre-requisite)  (ถZามี) ................ไมbมี................................ 
 
๘. รายวิชาท่ีตZองเรียนพรZอมกัน(Co-requisites)(ถZามี) …...............ไมdมี................................... 

 

๙. สถานท่ีเรียน    สาขาวิชาดนตรี ช้ัน 5 คณะศิลปกรรมศาสตร8 
 
 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลbาสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุbงหมายและวัตถุประสงคJ 

 

๑. จุดมุbงหมายของรายวิชา 
๑.๑ เพ่ือใหZนักศึกษามีความรูZ ความเขZาใจเก่ียวกับหลักการประพันธ8ดนตรีตะวันตก การวางคอร8ด การเรียบเรียง

เมโลด้ี การเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนการเขZาใจถึงการวิเคราะห8โครงสรZางของบทเพลงเบ้ืองตZน 

 ๑.๒ เพ่ือใหZนักศึกษามีความคิดสรZางสรรค8 ในการประพันธ8เพลงตdาง ๆ  

๒. วัตถุประสงคJในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       ๑.เพ่ือใหZนักศึกษามีความรูZพ้ืนฐาน เปmนการเตรียมความพรZอมทางดZานเคราะห8โครงสรZางและการประพันธ8ของบท

เพลง เพ่ือเปmนพ้ืนฐานการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขZอง ท้ังน้ี ควรมีการเปล่ียนแปลงวิธีการศึกษา ใหZสอดคลZอง

กับความตZองการและความสนใจของนักศึกษา  

๒.เพ่ือใหZนักศึกษามีทักษะและ ความคิดสรZางสรรค8 ในการประพันธ8เพลงตdาง ๆ 

           ๓.เพ่ือใหZนักศึกษามีทักษะการประพันธ8ดนตรีตะวันตกตามโครงการท่ีกำหนดใหZ 

การปรับปรุงการสอนเพ่ิมเติม คือสอนแบบผสม คือแบบสอนปกติ และแบบสอนออนไลน8เพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  การประพันธ8ดนตรีตะวันตก การวางคอร8ด การเรียบเรียงเมโลด้ี การเรียบเรียงเสียงประสาน การวิเคราะห8โครงสรZาง

ของบทเพลง การประพันธ8เพลง สรุปและประเมินผลการทำงาน 

                      

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชZตbอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝvกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝvกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดZวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

- 

 

สอนเสริมตามความ

ตZองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ฝrกปฏิบัติ ๓๒ ช่ัวโมงตdอภาค

การศึกษา   

การศึกษาดZวยตนเอง ๑ 

ช่ัวโมงตdอสัปดาห8   

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตbอสัปดาหJท่ีอาจารยJใหZคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกbนักศึกษาเปwนรายบุคคล 
 (ผูZรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขZอมูล   ตัวอยdางเชdน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 

 ๓.๑ ปรึกษาดZวยตนเองท่ีหZองพักอาจารย8ผูZสอน  หZอง . ช้ัน ....๕... อาคาร ..๕๘...... คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร8 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูZของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม  

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตZองพัฒนา จิตพิสัย 

� (๑)  ความซ่ือสัตย8สุจริต มีวินัยตรงตdอเวลาและความรับผิดชอบตdอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

� (๒)  มีความเปmนผูZนำและผูZตาม เคารพสิทธิรับฟxงความคิดเห็นของผูZอ่ืนและสามารถทำงานเปmนทีม 

� (๓)  เคารพกฎหมาย ระเบียบ ขZอบังคับ ขององค8กรวิชาชีพทางดนตรีและสังคม  

� (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน  

(๑) ทำงานกลุdม บริหารจัดการแสดงดนตรีตามโครงการท่ีกำหนดใหZ 

 (๒) การนำเสนอรายงานโครงการ) อภิปรายกลุdม 

 (๓) นักศึกษาศึกษาคZนควZาดZวยตนเอง 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเขZาช้ันเรียน  การสdงงานท่ีไดZรับมอบหมายตามกำหนดท่ีใหZและเวลา 

  (๒) การอZางอิงเอกสาร 

  (๓) ประเมินผลงานอภิปรายกลุdม และ การแสดงความคิดเห็น 

  (๔) ประเมินผลการนำเสนอสูจิบัตรท่ีไดZรับมอบหมาย 

๒. ความรูZ 

๒.๑   ความรูZท่ีตZองพัฒนา 

� (๑) มีความรูZและความเขZาใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญของดนตรี 

 � (๒)  สามารถวิเคราะห8 อธิบาย ประยุกต8ใชZความรูZและทักษะทางดนตรี 

� (๓)  รูZ เขZาใจ และสนใจพัฒนาความรูZทางดนตรีอยdางตdอเน่ือง 

� (๔)  สามารถบูรณาการความรูZทางดนตรี กับความรูZในศาสตร8อ่ืนๆท่ีเก่ียวขZอง 

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) อภิปราย 

 (๒) ทำงานกลุdม 

 (๓) การจัดการแสดง 

 (๔) การวิเคราะห8งานและมอบหมายใหZนักศึกษาคZนควZาขZอมูลท่ีเก่ียวขZอง 

 ๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลการแสดง 

(๒) ประเมินจากกระบวนการและเอกสารในการจัดการแสดง 

๓.ทักษะทางปxญญา 

๓.๑   ทักษะทางปxญญาท่ีตZองพัฒนา 

� (๑) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห8 สรุปประเด็นปxญหา และความตZองการ 
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 � (๒)  คิดวิเคราะห8 อยdางเปmนระบบ 

� (๓)  สามารถประยุกต8ความรูZและทักษะในการพัฒนาวิชาชีพอยdางเหมาะสม 

� (๔)  มีความคิดสรZางสรรค8ในการสรZางผลงานทางดนตรี 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานใหZนักศึกษาวางแผนการแสดง 

  (๒) อภิปรายกลุdม 

  (๓) การจัดการแสดง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากโครงการและนำเสนอ 

 (๒) ประเมินจากการนำเสนอแนวคิดในการอภิปรายกลุdม 

  (๓) ประเมินจากการจัดการแสดง 

๔. ทักษะความสัมพันธJระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธJระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตZองพัฒนา 

� (๑) สามารถส่ือสารกับกลุdมคนท่ีหลากหลายไดZอยdางมีประสิทธิภาพ 

 � (๒) มีความรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรูZของตนเองและวิชาชีพ อยdางตdอเน่ือง 

� (๓)  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุdม 

� (๔)  สามารถใชZความรูZใหZเกิดประโยชน8ในสังคม 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานท้ังกลุdมและบุคคล 

 (๒) นำเสนอผลงาน 

(๓) การจัดการแสดง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการศึกษาคZนควZาและการแสดง 

๕. ทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตZองพัฒนา 

� (๑)  สามารถประยุกต8ใชZเทคนิคการวิเคราะห8ในการศึกษาคZนควZา 

 � (๒)  มีทักษะการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขZองกับดนตรีอยdางมีประสิทธิภาพ 

� (๓) สามารถเลือกใชZรูปแบบของการส่ือสาร ในการนำเสนอผลงานทางดนตรีไดZอยdางเหมาะสม 

� (๔)  สามารถวิเคราะห8และแกZปxญหาโดยใชZเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒   วิธีการสอน 

  (๑) การศึกษาคZนควZาดZวยตนเองจากเวปไซต8 E-Learning และทำรายงานโดยมีการอZางอิงแหลdงขZอมูลท่ี

นdาเช่ือถือ 

(๒) การนำเสนอผลงานโดยใชZเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขZองกับผลงาน 
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๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการแสดงผลงาน 

๖. ดZานอ่ืนๆ 

 ๖.๑ ทักษะพิสัย 

� (๑)  มีทักษะในการใชZเคร่ืองมือทางดนตรีและเสียงรZอง 

 � (๒)  มีทักษะในการแสดงออกและการส่ือสารตdอหนZาสาธารณชน 

� (๓)  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม ในการนำเสนอผลงานดนตรีตdอสาธารณชน 

� (๔)  มีทักษะในการนำความรูZทางทฤษฏีดนตรีมาพัฒนาและนำเสนอผลงาน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การสาธิต 

(๒)  การปฏิบัติ 

(๓)  การจัดแสดงผลงานตdอหนZาสาธารณชน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากฝrกทักษะปฏิบัติ 

(๒)  ประเมินจากการพัฒนาการจัดการแสดงผลงานตdอหนZาสาธารณชน 

(๓)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ8 � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ8 � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวZนวdาง หมายถึง ไมdไดZรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูdในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูZจากหลักสูตรสูdรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหJท่ี หัวขZอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชZ 

ผูZสอน 

๑ -อธิบายหลักการประพันธ8ดนตรี

ตะวันตกเบ้ืองตZน 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

อธิบายรูปแบบการประพันธ8

ดนตรีตะวันตกในบทเพลงตdาง ๆ 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหJท่ี หัวขZอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชZ 

ผูZสอน 

๒ -นักศึกษานำเสนอคอร8ดท่ีวิเคราะห8

ไวZ 

 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 PowerPoint การวางคอร8ลงบน

เมโลด้ี 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๓ -อธิบายหลักการประพันธ8ดนตรี

ตะวันตก ทางเดินคอร8ด 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- อธิบายลักษณะการฟxงทางเดิน

คอร8ดพ้ืนฐาน 

- ไฟล8เสียง Backing Track 
 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๔ -การวางคอร8ดในเมโลด้ีตdาง ๆ 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 PowerPoint การวางคอร8ลงบน

เมโลด้ี 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๕ -การวางคอร8ดในเมโลด้ีตdาง ๆ (ตdอ) ๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- อธิบายหลักการใชZคอร8ดเพ่ือ

นำมาเขียนเปmนเมโลด้ี  

หนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๖ -นักศึกษานำเสนอคอร8ดบนเมโลด้ีท่ี ๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหJท่ี หัวขZอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชZ 

ผูZสอน 

เตรียมไวZ 
 

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การนำเสนอทางเดินคอร8ดบน

เมโลด้ี 

๗ -การวางทางเดินคอร8ด 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- -อธิบายหลักทางเดินคอร8ด

เพ่ือนำมาใชZในการประพันธ8

เพลง 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๘ -นักศึกษานำเสนอทางเดินคอร8ด 
 

๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การนำเสนอทางเดินคอร8ด 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๙ -สอบกลางภาค ๔ -สอบกลางภาค กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๐ -การใชZเมโลด้ีลงบนคอร8ด ๔ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- อธิบายหลักการใชZโนZตเพ่ือ

นำมาเขียนเปmนเมโลด้ีโดยมี

คอร8ดเปmนตัวหลัก 

- หนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๑ -นักศึกษานำเสนอการเขียนเมโลด้ี ๔ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหJท่ี หัวขZอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชZ 

ผูZสอน 

ทางเดินคอร8ดเบ้ืองตZน ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การนำเสนอทางเดินคอร8ด 

๑๒ - การประพันธ8เน้ือรZองเบ้ืองตZน ๔ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- อธิบายหลักการประพันธ8เน้ือ

รZอง 

-หนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๓ -นักศึกษานำเสนอการประพันธ8เน้ือ

รZองเบ้ืองตZน 

๔ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การนำเสนอการเขียนเน้ือรZองท่ี

ประพันธ8ข้ึน 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๔ -การนำบทประพันธ8เน้ือรZองมาใสd

พรZอมเมโลด้ีและคอร8ด 

๖ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

- อธิบายหลักการนำบท

ประพันธ8เน้ือรZองมาใสdรdวมกับ

เมโลด้ีและคอร8ด 

- หนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๕ -นักศึกษานำเสนอการประพันธ8เน้ือ

รZองพรZอมเมโลด้ีและคอร8ด 

๖ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

สัปดาหJท่ี หัวขZอ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี

ใชZ 

ผูZสอน 

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

 การนำเสนอการเขียนเน้ือรZองท่ี

ประพันธ8ข้ึนพรZอมกับใสdเมโลด้ี

และคอร8ดเรียบรZอยแลZว 

๑๖ -การประพันธ8เสียงประสานในบท

เพลง 

๖ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

อธิบายเร่ืองการเรียบเสียงเสียง

ประสาน และใสdในบทเพลง 

- หนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

๑๗ -สอบปลายภาค ๑๒ -ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน8 โดยใชZ

โปรแกรม  zoom หรือ Google 

Hangouts Meet  

เน้ือหา ในการบรรยาย 

-สอบปลายภาค 

กฤตวิทย8 ภูมิถาวร 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูZ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู?หัวข?อยBอยแตBละหัวข?อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห0ท่ีประเมินและสัดสBวนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรูZ วิธีการประเมินผลการเรียนรูZ สัปดาหJท่ีประเมิน 
สัดสbวน 

ของการประเมินผล 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

๑.๒, ๑.๔, ๓.๔, 

๔.๒, ๕.๓, ๖.๑, 

๖.๒, ๖.๓,  

การนำเสนอผลงาน และการปฏิบัติการประพันธ8

ดนตรีตะวันตก 

๕, ๙, ๑๓, ๑๖ ๗๐ % 

๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 

๓.๓, ๓.๔, ๔.๓ 

การศึกษาคZนควZา  

การนำเสนอรายงาน  

การสdงงานตามท่ีมอบหมาย  

๒, ๖, ๑๐, ๑๔ ๒๐ % 

๒.๒, ๓.๓, ๓.๔ การเขZาช้ันเรียน การมีสdวนรdวมในการจัดการแสดง 

สรุป อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

๑, ๓, ๗, ๑๑, 

๑๕, ๑๗ 

๑๐ % 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

(๑) ศ.ดร ณัชชา พันธุ8เจริญ, ๒๕๕๘, การแตbงทำนองสอดประสาน กรุงเทพฯ : ธนาเพรส 

เว็บไซด8 ท่ีเก่ียวกับหัวขZอในประมวลรายวิชา เชdน wikipedia คำอธิบายศัพท8  

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธJการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี จัดทำโดยใหZนักศึกษาจัดกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและความเห็นดังน้ี  

- การสนทนากลุdมระหวdางผูZสอนและผูZเรียน  

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูZเรียน  

- แบบประเมินผูZสอน และแบบประเมินรายวิชา  

- ขZอเสนอแนะผdานชdองทางการส่ือสารท่ีอาจารย8ผูZสอนจัดทำข้ึน  

๒. กลยุทธJการประเมินการสอน 

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

 ในการเก็บขZอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดZมีกลยุทธ8 ดังน้ี  

- ผลการสอบ การแสดงดนตรี การจัดการดZานตdางๆของการแสดงดนตรี 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูZ  

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชBน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยBางไร

บ?าง  



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  nตรี  o โท o เอก 

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

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป_นต?น) 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขZอ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยการหาขZอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังน้ี  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

-  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

- สัมภาษณ8ผูZเช่ียวชาญเพ่ือหาขZอเสนอแนะ  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชBน 

       ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตBางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตBางกัน หรือ

สำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู?แตBละด?าน) 

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ไดZมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 

- ใหZนักศึกษาวางแผนการแสดงผลงานในโอกาสตdางๆท่ีไดZรับการติดตdอจากภายนอก และใหZผูZติดตdอเปmนผูZประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิ  

- นำขZอเสนอท่ีไดZมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

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

 จากผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชา ไดZมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพ่ือใหZเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี  

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปc หรือตามขZอเสนอแนะและผลการประเมิน  

- เชิญวิทยากรจากภายนอก เพ่ือใหZนักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการแสดงดนตรีท่ีหลากหลาย  

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



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  n ตรี  o โท o เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 
รายวิชา รายวิชา ...MUS3505… สาขาวิชา .......ดนตรี.... คณะ/วิทยาลัย..........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  MUS3120         
 ช่ือรายวิชา หลักการประพันธB
ดนตรีตะวันตก 
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ความรับผิดชอบในแตGละดHานสามารถเพ่ิมลดจำนวนไดHตามความรับผิดชอบ 


