
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  R ตรี  o โท o เอก 

 

หนา้ | ๑ 
รายวิชา MUS3706 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร=  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MUS3706  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี  

สาขาวิชาดนตรีคณะศิลปกรรมศาสตร@มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  1 ป;การศึกษา 2565 

 

หมวดที่๑ข;อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   MUS3706 

ช่ือรายวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี  

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Research Methodology in Music 

 

๒. จำนวนหนEวยกิต   3(3-0-6)   

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
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๔.อาจารยLผูNรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยLผูNสอน    

๔.๑  อาจารย@ผูYรับผิดชอบรายวิชา อาจารย@กฤตวิทย@ ภูมิถาวร 

๔.๒ อาจารย@ผูYสอน  อาจารย@กฤตวิทย@ ภูมิถาวร 

 

๕.  สถานท่ีติดตEอ   ช้ัน 5 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร@ / E – Mail   Krittavit.bh@ssru.ac.th 

 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันป;ท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี2/  ช้ันปnท่ี 3 

๖.๒ จำนวนผูYเรียนท่ีรับไดY ประมาณ30คน 

 

๗. รายวิชาท่ีตNองเรียนมากEอน(Pre-requisite)  (ถYามี)ไมpมี 

 

๘. รายวิชาท่ีตNองเรียนพรNอมกัน(Co-requisites)(ถYามี)ไมpมี 

 

๙. สถานท่ีเรียน   สาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร@ 

 

 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลEาสุด 

 
หมวดที่๒ จุดมุEงหมายและวัตถุประสงคP 

 
๑. จุดมุEงหมายของรายวิชา 

- เพ่ือให;นักศึกษามีความรู; ความเข;าใจในการวิจัย ลักษณะสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย  ความรู; ปWญหา และการวิจัยทางดนตรี 
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- เพ่ือให;นักศึกษามีความรู;ในข้ันตอนการทำวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข;อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห_ข;อมูลท้ังในข;อมูลเอกสาร (วิเคราะห_เน้ือหา และการใช;สถิติใน

การวิเคราะห_ข;อมูล)  

          - เพ่ือให;นักศึกษามีความรู; ความเข;าใจ ในการเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณ ข;อควรปฏิบัติของผู;วิจัยในขณะดำเนินการวิจัย 

 
๒. วัตถุประสงคLในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือให;นักศึกษามีความรู;พ้ืนฐานในด;านวิจัย เพ่ือนำไปสูhความรู; ความเข;าใจการวิจัยทางด;านดนตรี 

- เพ่ือเปiนการสhงเสริมให;นักศึกษามีความคิดสร;างสรรค_ในการค;นคว;าหาข;อมูลเพ่ือสhงเสริมให;เกิดองค_ความรู;ใหมhจากงานวิจัยทางด;านดนตรี 

   - มีการปรับเปลี่ยนอ;างอิงตัวอยhางงานวิจัยในรายวิชา เพื่อให;มีประเด็นการศึกษาที่หลากหลาย และสัมพันธ_สอดคล;องกับความถนัด ประเด็นความสนใจของนักศึกษาใน
การศึกษาวิจัยด;านดนตรี 
  - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให;สอดคล;องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน_ แบบ New Normal ในชhวงสถานการณ_การแพรhระบาดโรคโควิด-19 
 

หมวดที่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ความหมายของการวิจัย การศึกษาคYนควYาขYอมูล ประเภทของขYอมูล  ประเภทของการวิจัย หลักและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยทางดนตรี การ
พัฒนาสรYางสรรค@หัวขYองานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัยทางดนตรี  
 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชNตEอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝ6กปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝ6กงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดAวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

45 ตามความต=องการของ

นักศึกษา 

ไมEม ี 6 ชั่วโมง 

 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงตEอสัปดาหLท่ีอาจารยLใหNคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกEนักศึกษาเปrนรายบุคคล 
 (ใหYคำแนะนำ๒ ช่ัวโมง / สัปดาห0) หรือเฉพาะกรณีแตpละบุคคล 
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 - ปรึกษาดYวยตนเองท่ีหYองพักอาจารย@ผูYสอน  ช้ัน 5 คณะศิลปกรรมศาสตร@(โปรดนัดหมายลpวงหนYา) 

- ปรึกษาผpานโทรศัพท@ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข  087667867 

- ปรึกษาผpานทาง กลุpมรายวิชา ใน Facebook  

- ติดตpอสอบถามไดYทาง E-mail Krittavit.bh@ssru.ac.th 

 - จัดตารางเวลาสำหรับการใหYคำปรึกษาเป�นรายกลุpมและรายบุคคล 

  
หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู;ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตNองพัฒนา 

� (๑)  มีความซ่ือสัตย_สุจริต ปฏิบัติตนตามหน;าท่ีโดยรับผิดชอบตhอตนเอง และสังคม มีระเบียบวินัยตรงตhอเวลา 

�        (๒)  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
� (๓)  มีการติดตhอส่ือสาร และมนุษย_สัมพันธ_ท่ีดี สามารถปฏิบัติงานกับผู;อ่ืนได;เปiนอยhางดี อีกท้ังรู;จัก 

กาลเทศะ มีความเปiนผู;นำและผู;ตาม รับฟWงความคิดเห็นของผู;อ่ืนได; 

 

� (๔)  เคารพกฎหมาย ระเบียบข;อบังคับตhางๆขององค_กรและสังคม 
� (๕)  มีความอดทน  
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) การอธิบาย  และยกตัวอยhาง 
(๒)  การอภิปรายกลุhม แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในช่ัวโมงเรียน 
(๓)  มอบหมายงานหลังการสอน และให;นักศึกษาฝwกค;นคว;าข;อมูลด;วยตนเอง 
 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑) การเข;าเรียนอยhางสม่ำเสมอ พฤติกรรมในช้ันเรียน 

          (๒) การสhงงานท่ีได;รับมอบหมายตามกำหนดเวลา 
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          (๓) การเขียนอ;างอิงหนังสือ ตำรา งานวิจัย เอกสารท่ีนำมาทำรายงานอยhางถูกต;องและเหมาะสม  

          (๔) ประเมินผลจากการอภิปรายกลุhม และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียน 

          (๕) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานวิจัยท่ีนักศึกษาได;รับมอบหมาย 
 
๒. ความรู1 

๒.๑   ความรูNท่ีตNองพัฒนา 

� (๑)  ทักษะความรูY ความเขYาใจ 

� (๒)  ทักษะในการประยุกต@ใชY และพัฒนา  

�         (๓)  ทักษะในการบูรณาการองค@วามรูYทางด;านดนตรีกับความรู;ในสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข;อง 
 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) )  บรรยาย  อภิปรายกลุhมในช้ันเรียน   
(๒)  การวิเคราะห_ข;อมูล และดำเนินการสอนตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย 
(๓)  มอบหมายให;นักศึกษาค;นคว;าหาข;อมูลท่ีเก่ียวข;องเพ่ิมเติมโดยมีผู;สอนให;คำปรึกษาช้ีแนะเพ่ิมเติม เน;นผู;เรียนเปiนศูนย_กลาง  

 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) )  ใบงานด;านความรู;พ้ืนฐานทางดนตรี และระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี ทดสอบยhอย สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 
(๒)  การนำเสนอและรายงานการคYนควYาขYอมูล หัวขYอตpางๆท่ีไดYรับมอบหมายจากอาจารย@ผูYสอน 
(๓)  ประเมินผลจากทักษะ การประยุกต_ใช;ความรู;กับการแสดง ในการนำเสนอผลงาน 
 

๓.ทักษะทางป:ญญา 

๓.๑   ทักษะทางปsญญาท่ีตNองพัฒนา 
� (๑)  พัฒนาทักษะและหลักปฏิบัติ รวมถึงทฤษฎีทางดนตรี ท่ีนำมาประยุกต_ใช;กับผลงานสร;างสรรค_ได; 

� (๒)  พัฒนาการศึกษาค;นคว;าข;อมูล วัตถุประสงค_การศึกษา รวบรวมข;อมูล วิเคราะห_สรุปผลของการปWญหา 

� (๓)  พัฒนาให;มีความคิดสร;างสรรค_ ในการประยุกต_ความรู;ทักษะทางด;านดนตรีกับทักษะในสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข;อง 
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 (๔)  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห_อยhางมีเหตุผลและเปiนระบบ 

  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายศึกษาค;นคว;า ประเด็นและหัวข;อท่ีนhาสนใจให;นักศึกษา 
(๒) การอภิปรายกลุhม และให;นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(๓) ใหYคำแนะนำช้ีแนะ ในการแกYไข ปรับปรุง การเขียนรายงายวิจัย 

 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากทักษะปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน การแสดงทักษะตpางๆ 
(๒)  ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุhมในช้ันเรียน 

(๓)  การสอบกลางภาค และปลายภาค 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธLระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตNองพัฒนา 

� (๑)  มีความรับผิดชอบตpอหนYาท่ีของตนเอง ในการเรียน การฝ�กปฏิบัติ และการฝ�กซYอมทักษะ 
� (๒)  มีมนุษย_สัมพันธ_ในการติดตhอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆได;เปiนอยhางดี 

� (๓)  พัฒนาตนเองให;มีความเปiนผู;นำผู;ตาม การทำงานรhวมกับผู;อ่ืน 

   
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย การฝwกปฏิบัติปฏิบัติดูเปiนตัวอยhาง ให;คำแนะนำเปiนรายบุคคล 

(๒)  บรรยาย  และจัดกลุhมอภิปราย โดยผู;สอนเปiนท่ีปรึกษาให;คำแนะนำโดยรวม 

 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลรายบุคคล จากคุณภาพของงานและการสhงงานตามกำหนดเวลา 
(๒) ประเมินผลรายบุคคล และรายกลุhม 
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(๓)ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนอยhางเหมาะสม การรhวมงานเปiนกลุhม และความรับผิดชอบตhอหน;าท่ี 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหLเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตNองพัฒนา 
� (๑)  มีทักษะความสามารถในการประยุกต_ใช;เทคนิคเพ่ือวิเคราะห_ในการศึกษาค;นคว;า 

� (๒)  มีความรู;และทักษะการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข;องกับการศึกษาค;นคว;าข;อมูลด;านดนตรี 

� (๓) พัฒนาการค;นคว;าหาข;อมูลทางอินเตอร_เน็ต และการวิเคราะห_ข;อมูล ค;นหาข;อมูล องค_ความรู;ใหมhทางดนตรี 

  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายใหYนักศึกษาสืบคYนขYอมูลทางสารสนเทศดYานบทเพลง หรือผลงานสรYางสรรค@น้ันๆ หรือหัวขYอท่ีกำลังศึกษาอยูp  
(๒)  ใหYนักศึกษา ศึกษาค;นคว;าหาข;อมูลด;วยตนเองจากแหลhงข;อมูลตhางๆ เชhน ห;องสมุด ห;องวารสาร และจากเว็บไซต_ E-Learning 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลจากการศึกษา ปฏิบัติการใชYเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต@ใชYกับการเรียนดนตรี 
(๒)  ประเมินผลจากการมีสhวนรhวมในช้ันเรียน การอภิปราย และวิเคราะห_ประเด็นปWญหาตhางๆ 
 

๖. ด1านอ่ืนๆ(ทักษะพิสัย) 

 ๖.๑    ผลการเรียนรู1ด1านทักษะพิสัย  

(๑) ประเมินจากทักษะท่ีดีในการส่ือสาร การมีสpวนรpวมในการอภิปราย วิเคราะห@ แกYไขป�ญหา 
(๒)  ประเมินจากบุคลิกภาพท่ีดี รู;จักกาลเทศะ   

(๓)  ประเมินจากทักษะการนำความรู;ทางระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีมาประยุกต_ใช;และพัฒนาในการแสดงและเสนอผลงาน 
 

 ๖.๒     กลยุทธLดNานการสอนท่ีใชNพัฒนาการเรียนรูNดNานทักษะพิสัย 
  (๑) การบรรยาย สาธิต  
  (๒)  การปฏิบัติคYนควYาวิจัย สรYางสรรค@ผลงานทางดนตรี 
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 ๖.๓     กลยุทธLการประเมินผลการเรียนรูNดNานทักษะพิสัย 
  (๑) ประเมินจากการฝ�กปฏิบัติ การมีสpวนรpวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  (๒)  ประเมินจากผลงานการศึกษา และการสรYางสรรค@ เขียนผลงานวิจัยทางดนตรี 
  (๓)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 
   
หมายเหตุ 

สัญลักษณJ� หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณJ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว=นวEาง หมายถึง ไมEได=รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากกอยูEในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสูEรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  
ผูAสอน 

๑ บทท่ี 1 ความรู;พ้ืนฐานด;านการวิจัย  

-ความหมายของการวิจัย 

-วัตถุประสงค_ของการวิจัย 

-ความจำเปiนท่ีจะต;องมีการวิจัย 

-ลักษณะสำคัญในการวิจัยท่ีดี 

-จรรยาบรรณของนักวิจัย 

-ประเภทของการวิจัยทางดนตรี 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย สื่อประกอบการสอน พร=อมยกตัวอยEาง

ประกอบ  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 
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สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  
ผูAสอน 

-ยกตัวอยhาง งานวิจัยทางดนตรี 

๒ บทท่ี2  ประเภทของการวิจัย 

-ประเภทของการวิจัย 

-ความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพ 

-การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-ความหมายการวิจัยเชิงปริมาณ 

-การวิจัยเชิงปริมาณ 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย สื่อประกอบการสอน พร=อมยกตัวอยEาง

ประกอบ (Google Meet) 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๓ บทท่ี3   กระบวนการและขั ้นตอนของการ

วิจัย 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม สื่อประกอบการสอน พร=อม

ยกตัวอยEางประกอบ  

 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๔ บทท่ี3   ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

บทท่ี4  การเลือกหัวข;อการวิจัย  

-การสำรวจข;อมูล เอกสาร 

ทบทวนวรรณกรรม 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม สื่อประกอบการสอน พร=อมให=

นักศึกษาค=นคว=าข=อมูลงานวิจัย จากฐานข=อมูล

ออนไลนJ และให=คำแนะนำรายบุคคล 

(Google Meet) 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๕ -การกำหนดปWญหาการวิจัย 

-ปWญหาวิจัยทางดนตรี 

3 *สอบเก็บคะแนน*  

(10 คะแนน)   

การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม สื่อประกอบการสอน  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 
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สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  
ผูAสอน 

พร=อมให=นักศึกษานักศึกษาค=นคว=าข=อมูลงานวิจัย จาก

ฐานข=อมูลออนไลนJ และให=แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียนรายบุคคลในชั้นเรียน 

 

๖ บทท่ี5  สมมติฐานการวิจัย 

-ขอบขhายทางทฤษฎี 

-แนวความคิด 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม สื่อประกอบการสอน พร=อม

ยกตัวอยEางประกอบ ให=นักศึกษา แสดงความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 

 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๗ บทท่ี6  การกำหนดตัวแปรในการวิจัย 

-ความหมายของตัวแปร 

-ความสำคัญของตัวแปร 

-ประเภทและความสัมพันธ_ของตัวแปร 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม สื่อประกอบการสอน พร=อม

ยกตัวอยEางประกอบ ให=นักศึกษา แสดงความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 

 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๘ สอบกลางภาค 3 20 คะแนน อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๙ -การวางแผนออกแบบการวิจัย 

-ประเภทของรูปแบบวิจัย 

-การออกแบบวิจัยทางดนตรี 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย สื่อการสอน พร=อมยกตัวอยEางประกอบ 

อภิปรายกลุEมในชั้นเรียน 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๐ บทท่ี7 การวัดและเคร่ืองมือท่ีใช;ในการวิจัย 

-การวัดและเคร่ืองมือท่ีใช;ในการวิจัย 

บทท่ี8 ประชากรและกลุhมตัวอยhาง 

-ความหมายของประชากรและกลุhมตัวอยhาง 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย สื่อการสอน พร=อมยกตัวอยEางประกอบ 

อภิปรายในชั้นเรียน 

*สอบเก็บคะแนน*  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 
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สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  
ผูAสอน 

-การกำหนดประชากรและกลุhมตัวอยhาง (10 คะแนน) 

 

 

๑๑ บทท่ี10  การเก็บรวบรวมข;อมูล 

-ประเภทและแหลhงข;อมูล 

-ลักษณะข;อมูลทางด;านดนตรี 

-เคร่ืองมือท่ีใช;ในการเก็บข;อมูล 

-ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข;อมูล 

-การสัมภาษณ_/การออกภาคสนาม 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำรายบุคคล

(Google Meet) 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๒ บทท่ี11  การวิเคราะห_ข;อมูล 

-การตรวจสอบข;อมูลเชิงคุณภาพ 

-การวิเคราะห_ข;อมูลเชิงคุณภาพ 

-การวิเคราะห_ข;อมูลเอกสาร : การวิเคราะห_

เน้ือหา 

-การตรวจสอบและกรอกข;อมูลเชิงปริมาณ 

-การวิเคราะห_ข;อมูลเชิงปริมาณ 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยายในชั้นเรียน อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำ

รายบุคคล (Google Meet) 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๓ บทท่ี12  การเขียนรายงานการวิจัย 

-การเขียนโครงรhางการวิจัยทางด;านดนตรี 

-หัวข;อท่ีกำหนด 

-กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำรายบุคคล 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 
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สัปดาหCที ่ หัวขAอ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  
ผูAสอน 

-การเตรียมแผนการวิจัย 

๑๔ ฝ|กปฏิบัติการเขียนโครงรEางวิจัยทางดนตร ี 3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำมีการ

สัมภาษณJรายบุคคล  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๕ นำเสนอการเขียนโครงรEางวิจัยทางดนตร ี 3 การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำมีการ

สัมภาษณJรายบุคคล  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๖ นำเสนอการเขียนโครงรEางวิจัยทางดนตร ี  การเรียนรู=แบบกรณีศึกษา 

บรรยาย อภิปรายกลุEม และให=คำแนะนำมีการ

สัมภาษณJรายบุคคล  

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

๑๗ สอบปลายภาค 3 20 คะแนน   

 

อ.กฤตวิทยJ ภูมิถาวร 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู1 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู3หัวข3อย8อยแต8ละหัวข3อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหUที่ประเมินและสัดส8วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรูN วีธีการประเมินผลการเรียนรูN สัปดาหLท่ีประเมิน 
สัดสEวน 

ของการประเมินผล 

1.1, 1.3 -การเขYาข้ันเรียน  (พฤติกรรมในช้ันเรียน, การแตpงกาย

สุภาพเรียบรYอย, ความรับผิดชอบ, การแสดงความ

คิดเห็น, ปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน) 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 
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  4.1, 4.3, 5.1, 

5.3 

-สอบเก็บคะแนนยpอย 2 คร้ัง (คร้ังละ 10 คะแนน) 

 

-รายงาน  

  สัปดาห@ท่ี 5 และ 

10 

สัปดาห@ท่ี 15 

20 

 

20 

2.1, 2.3 -สอบกลางภาค สัปดาห@ท่ี 8 20 

  3.1, 3.3 -สอบปลายภาค สัปดาห@ท่ี 17 20 

 

 

 

หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑) วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดย สุภางค@ จันทวานิช 

 ๒)  ระเบียบวิธีวิจัย หลักการ แนวคิด และเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย โดย ผศ.ดร.ณรงค@ โพธ์ิพฤกษานันท@ 
           ๓) หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา โดย ปWญญา  รุhงเรืองภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนุษย_ศาสตร_  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร_. 

          ๔) การวิจัย การวัดและการประเมินผล   โดย บุญธรรม  กิจปริดาบริสุทธ์ิ 

 

๒.เอกสารและข1อมูลสำคัญ 
 ๑)  คูpมือและรูปแบบการเขียนรายงานผลงานสรYางสรรค@ทางดนตรี  โดย อ.อวัสดากานต@ ภูมี  

           ๒) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี โดย อ.อวัสดากานต@ ภูมี  

  

๓. เอกสารและข1อมูลแนะนำ 
 ๑)  www.youtube.com 

 ๒)แหลpงรวบรวมฐานขYอมูลงานวิจัยทางดนตรีออนไลน@  

 ๓) www.elfar.ssru.ac.th/krittavit _bh 
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หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธLการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1.1 การแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนแนวคิดระหวhางผู;สอนกับผู;เรียน 

 1.2 จัดทำแบบประเมินผู;สอนและแบบประเมินสำหรับรายวิชา 

 1.3 ให;นักศึกษาเสนอแนะผhานวิธีการอ่ืนๆท่ีผู;สอนได;จัดทำข้ึน 

 1.4 สังเกตการณ_จากพฤติกรรมของผู;เรียน 

 

๒. กลยุทธLการประเมินการสอน 

 การเก็บข;อมูลเพ่ือนำไปประเมินการสอน มีกลยุทธ_ ดังน้ี 

 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 

          2.2 ผลงาน การแสดงของนักศึกษาและการนำเสนอผลงาน 

          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู; 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 

 3.1 การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

 3.2 จัดสัมมนาในด;านการจัดการเรียนการสอน 

  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้ ได;มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในรายหัวข;อ อีกทั้งมีการตรวจงาน และติดตามความก;าวหน;าของผลงานของนักศึกษา ซ่ึงจากผลการทดสอบยhอย 

และผลการเรียนของนักศึกษาน้ัน มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชา ดังน้ี 
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      4.1 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู;ของนักศึกษา ซึ่งตรวจสอบจาก ข;อสอบในรายวิชา รายงาน  สัดสhวนการให;คะแนน และการให;

คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

4.2 การจัดทวนสอบให;คะแนน โดยการสุhมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู;ทรงคุณวุฒิ ผู;เช่ียวชาญ อาจารย_ทhานอ่ืน และตัวแทนของนักศึกษา 

 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

              จากข;อมูลและผลการประเมิน และผลสอบสัมฤทธ์ิผลรายวิชาน้ัน ได;มีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดของรายวิชา 

ดังน้ี 

5.1 เรียนเชิญวิทยากร ผู;เช่ียวชาญ ผู;ทรงคุณวุฒิทางด;านผลงานสร;างสรรค_ทางดนตรีจากภายนอกมาบรรยาย เพ่ือให;นักศึกษาได;มีความรู; ความคิดสร;างสรรค_  

5.2  การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุก 2 ป�  หรือตามข;อเสนอแนะและผลการประเมิน  

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรูA 

ทักษะทาง

ปSญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธC

ระหวVางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ระหวVางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหCเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชAเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชA

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

ดAาน

อื่น ๆ 

�ความรับผิดชอบหลัก                                                        �ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ทักษะ

พิสัย 
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รหัสวิชา MUS3706 

ชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตร ี

� �  �    � � �   �  � � �  � � �  � 

ความรับผิดชอบในแตpละดYานสามารถเพ่ิมลดจำนวนไดYตามความรับผิดชอบ 


