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ค าน า 
 

            รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การจัดท า มคอ. ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเชื่อมโยงสู่การจัดการความรู้ แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ในกลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระบบการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้มี
ประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ และสังเคราะห์วิธีการและเทคนิคการเขียน และจัดท า มคอ. ๓ และ 
มคอ. ๕  คณะผู้จัดท ารายงานจัดการความรู้เล่มนี้มุ่งหวังองค์ความรู้ที่รวบรวมจัดท าเป็นรายงานเล่มนี้จะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับอาจารย์และผู้สนใจน าไปใช้ในหรือ
ปรับปรุงการเขียน มคอ. ๓ และมคอ. ๕ ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น   
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รายงานการจัดการองค์ความรู้(KM) 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และการจัดท า มคอ. ๓ และมคอ.๕  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภาควิชาดนตรีตะวันตก ตามหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 

วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง    
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘            
ให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำมแนวทำงของ มคอ. ๓ - ๗ 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อรำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละสถำบันได้ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึง
เจตนำรมณ์ของกำรจัดท ำ มคอ. ๓ – ๗ 
 วิทยำลัยกำรดนตรีได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) และหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษำ) โดยมีเจตจ ำนงที่จะผลิตนักวิชำกำรสำขำดนตรี ครูดนตรี และ
พัฒนำศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญของคณำจำรย์ ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงทักษะกำรบรรเลง     
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีโดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ของศำสตร์ทำงดนตรีทั้ง 2 หลักสูตรให้มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพและเกิดองค์ควำมรู้ทำงทฤษฎีควบคู่ไปกำรปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรมศรัทธำ
ในวิชำชีพ สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำสำขำวิชำชีพดนตรีให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำของ
ท้องถิ่นและเหมำะสมกับสภำพทำงสังคมเศรษฐกิจกำรศึกษำและเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังนั้น เพ่ือให้          
กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยำลัยกำรดนตรีจึงได้จัดด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรจัดท ำมคอ.3 ภำควิชำดนตรีตะวันตก ตำมหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560  โดยกำรน ำเอำ
องค์ควำมรู้จำกคณำจำรย์ประจ ำ และคณำจำรย์พิเศษที่เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์จำกควำมช ำนำญในกำรสอนดนตรีจำกสถำบันอ่ืนๆมำร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนด้วยมคอ.3 และแลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรสอนดนตรีทั้ง 2 หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) และ
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษำ) เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรควำมรู้ แบบเชื่อมโยง
ทำงกำรสอนดนตรีให้ตรงกับศำสตร์ทำงดนตรีทั้ง 2 หลักสูตร 
 ๒. เพ่ือให้คณำจำรย์ประจ ำและคณำจำรย์พิเศษได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้น ำไปสู่กำรจัดท ำ มคอ.3 ให้เกิดองค์ควำมรู้ในกำรเรียนกำรสอนดนตรีที่มีประสิทธิภำพ 
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 ๓. เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เชื่อมโยงไปสู่กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
คณำจำรย์ประจ ำภำควิชำดนตรีตะวันตก  จ ำนวน    10  คน 
คณำจำรย์พิเศษ     จ ำนวน    18  คน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำ มคอ. 3 และสำมำรถน ำไปจัดท ำ 

มคอ.ให้สอดคล้องตำมรำยละเอียดของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรได้  
ไม่น้อยว่ำ ร้อยละ ๘๐ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดได้เสร็จสิ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไม่ร้อยกว่ำร้อย
ละ ๙๐ 

วิธีด าเนินการ(ระบุกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรประเมินผลและน ำผล
มำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA) 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนนิงำน ๒๕๖1 
  เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 

P วำงแผน     
 ๑.๑ ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง     
 ๑.๒ ก ำหนดแผนกำรด ำเนนิงำน      
 ๑.๓ ติดต่อวิทยำกร       
 ๑.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง     
 ๑.5 ประชำสัมพันธ์เชิญชวนกำรเข้ำร่วมโครงกำร     
D ด ำเนินกำรตำมแผน     
 ๒.๑ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม     

๒.๒ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม     
๒.๓ ติดตำมควำมก้ำวหนำ้กำรจัดท ำ มคอ.     

C ติดตำมผล     
 ๓.๓ วิเครำะห์ ประมวลผล สรุปผล     
A สรุปผล และก ำหนดกำรปรับปรุง     
 ๔.๑ จัดท ำรำยงำนสรปุผลกำรจดักิจกรรม     
 ๔.๒ ประชุมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน     
 ๔.๓ วิเครำะห์ SWOT เพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุง     
  ๔.๔ น ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงและพฒันำ     
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 ๙.๑ รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 
   ๙.๑.๑ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 
 ๙.๒ วันเดือนปีและสถำนทีท่ี่จัดอบรม 
  ๙.๒.๑ จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎำคม ๒๕๖1 ณ อำคำร ๒7 ชั้น 14ห้อง Recital 

๙.๔กำรติดตำมและประเมินผลของกิจกรรม 
 ๑. ประเมินผลจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประเมินผลจำกจ ำนวนรำยวิชำที่ได้จัดท ำ มคอ. 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคค์วามรู้การจัดท า มคอ.3 มคอ.5 

 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น: การจัดท ามคอ. 3  
 
๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ มคอ. 3 
 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมำยถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรของแต่ละรำยวิชำเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องและเป็นไปตำมที่วำงแผนไว้ใน
รำยละเอียดของหลักสูตรซึ่งแต่ละรำยวิชำจะก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรำยละเอียด
ของเนื้อหำควำมรู้ในรำยวิชำแนวทำงกำรปลูกฝังทักษะต่ำงๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษำจะได้รับ
กำรพัฒนำให้ประสบควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำมีกำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลำที่
ใช้ในกำรเรียนวิธีกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำตลอดจนหนังสือหรือสื่อทำงวิชำกำร
อ่ืนๆที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้นอกจำกนี้ยังก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำร
ปรับปรุง 
 
ประกอบด้วย ๗ หมวดดังนี้ 
 หมวดที๑่ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที๒่จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
 หมวดที๓่ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
 หมวดที๔่กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 หมวดที๕่แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
 หมวดที๖่ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 หมวดที๗่กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
 
รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
 
๒. จ านวนหน่วยกิต 

บรรยำย-ปฏิบัติ 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รำยวิชำนี้ยกเว้นวิชำที่เปิดเป็นวิชำเลือกทั่วไปให้ใช้“หลำยหลักสูตร” และให้

ระบุว่ำเป็นวิชำศึกษำทั่วไปหรือวิชำเฉพำะเช่นวิชำแกนวิชำเฉพำะด้ำนวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพหรือวิชำชีพ
วิชำเอกวิชำเอกเลือกเป็นต้น 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
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ระบุภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
๘. สถานที่เรียน 
ระบุสถำนที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหำวิทยำลัยให้ครบถ้วน 
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

หมวดที๒่จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
อธิบำยโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำรำยวิชำนี้หรือกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญๆที่เกิดขึ้น

เช่นเพิ่มกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือweb based กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของรำยวิชำซึ่งเป็นผลจำก
งำนวิจัยใหม่ๆในสำขำ 
หมวดที๓่ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดหลักสูตร 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ระบจุ ำนวนชั่วโมงบรรยำยสอนเสริมกำรฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำม/กำรฝึกงำนและกำรศึกษำด้วย

ตนเอง 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
ระบจุ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่จะให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำนอกชั้นเรียน

และวิธีกำรสื่อสำรให้นักศึกษำได้ทรำบก ำหนดเวลำล่วงหน้ำ 
 
หมวดที๔่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้

ในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ตำมท่ีก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตรโดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนให้แสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ 

๑. สรุปสั้นๆเกี่ยวกับควำมรู้หรือทักษะที่รำยวิชำมุ่งหวังที่จะพัฒนำนักศึกษำ 
๒. คำอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรสอนที่จะใช้ในรำยวิชำเพ่ือพัฒนำควำมรู้หรือทักษะในข้อ๑ 
๓. วิธีกำรที่จะใช้วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในรำยวิชำนี้เพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้

ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่เก่ียวข้อง 
 ๑. คุณธรรมจริยธรรม 
    ๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ตอ้งพัฒนำ 
         ๑.๒ วิธีกำรสอน 
    ๑.๓ วิธีกำรประเมินผล 
 ๒. ควำมรู้ 

    ๒.๑ควำมรู้ที่ต้องได้รับ 
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   ๒.๒ วิธีกำรสอน 
   ๒.๓ วิธีกำรประเมินผล 
 ๓. ทักษะทำงปัญญำ 
              ๓.๑ ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ 
     ๓.๒ วิธีกำรสอน 
     ๓.๓ วิธีกำรประเมินผล 
 ๔. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
    ๔.๑ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ 
    ๔.๒ วิธีกำรสอน 
    ๔.๓ วิธีกำรประเมินผล 
 ๕. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    ๕.๑ ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ 
    ๕.๒ วิธีกำรสอน 
    ๕.๓ วิธีกำรประเมินผล 
 
 
หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
ระบุหัวข้อ/รำยละเอียดสัปดำห์ที่สอนจ ำนวนชั่วโมงกำรสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต)กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและสื่อที่ใช้  รวมทั้งอำจำรย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รำยละเอียดของรำยวิชำ 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ระบุวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำม
รับผิดชอบของรำยวิชำ (Curriculum Mapping) ตำมท่ีก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตรสัปดำห์ที่
ประเมินและสัดส่วนของกำรประเมิน 
 
หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
ระบตุ ำรำและเอกสำรหลักท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ระบุหนังสือวำรสำรรำยงำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์กฎระเบียบต่ำงๆโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่ง
อ้ำงอิงทีส่ ำคัญอ่ืนๆซึ่งนักศึกษำจำเป็นต้องศึกษำเพิ่มเติม 
 ๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา 

ระบุหนังสือวำรสำรรำยงำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์กฎระเบียบต่ำงๆโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้ำงอิงที่ส ำคัญอ่ืนๆซึ่งนักศึกษำควรศึกษำเพ่ิมเติม 
หมวดที๗่การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ระบุวิธีกำรประเมินที่จะได้ข้อมูลกำรสอนเช่นจำกผู้สังเกตกำรณ์หรือทีมผู้สอนหรือผลกำร 

เรียนของนักศึกษำเป็นต้น 
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๓. การปรับปรุงการสอน 
อธิบำยกลไกและวิธีกำรปรับปรุงกำรสอนเช่นคณะ/ภำควิชำมีกำรก ำหนดกลไกและวิธีกำร 

ปรับปรุงกำรสอนไว้อย่ำงไรบ้ำงกำรวิจัยในชั้นเรียนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
เป็นต้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อธิบำยกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำร

เรียนรู้ของรำยวิชำเช่นทวนสอบจำกคะแนนข้อสอบหรืองำนที่มอบหมำยกระบวนกำรอำจจะต่ำงกันไปสำ
หรับรำยวิชำที่แตกต่ำงกันหรือสำหรับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบำยกระบวนกำรในกำรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจำกข้อ๑และ๒มำวำงแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภำพ 

 
กระบวนการและข้ันตอนจัดท า  มคอ. 3 
 

 
 

แผนภูมิสรุปกระบวนการจัดท า มคอ.3 
 

แนวปฏิบัติในการจัดท ามคอ.3  
1. ต้องระดมสมองในกำรจัดท ำมคอ.3  
2. ต้องปฏิบัติตำม Domain of Learning ของหลักสูตรจำกมคอ.2  
3. มคอ.3 ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียน 
4. รวบรวมมคอ.3 ของทุกรำยวิชำไว้ที่คณะโดยแบ่งตำมภำคเรียนเพื่อให้สะดวกในกำรตรวจสอบ 
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5. นำหมวดที ่4 ผลกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผลของมคอ.2 มำเปน็ตัวตั้งในกำร
ทำมคอ.3  

6. ก่อนท ำมคอ.3 ต้องทบทวนมคอ.2 ในส่วนของกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนกำร
เรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำโดยแบ่งเป็นควำมรับผิดชอบหลักควำมรับผิดชอบรอง 

7. หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
7.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอนจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

7.2 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุดต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับกำร
เตรียมกำรเรียนกำรสอนล่วงหน้ำก่อนเปิดภำคเรียน 
 8. หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

8.1 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของรำยวิชำควรเขียนให้ครอบคลุมทุก Domain  
8.2 วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำให้นำรำยละเอียดของมคอ.5 มำใช้หำกยังไม่มี

มคอ.5 ให้ระบุว่ำปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
9. หมวดที ่3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

9.1 คำอธิบำยรำยวิชำต้องเป็นไปตำมรำยวิชำที่ระบุในมคอ.2  
9.2 จ ำนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภำคเรียนให้เขียนจ ำนวนชั่วโมงตรงกับหน่วยกิตรำยวิชำเช่น 3(2-2-5) 

บรรยำย 2 ชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและกำรศึกษำด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงเป็นต้น 
9.3 จ ำนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภำคเรียนเป็นข้อมูลที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรที่

เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำนั้นๆโดยรำยงำนในมคอ. 5 เช่นถ้ำมีกำรสอนเสริมเกิดขึ้น 
10. หมวดที ่4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
10.1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำให้นำ Domain of Learning ทุกด้ำนที่ระบุไว้ในมคอ.2 

มำพัฒนำเพ่ือนำไปสู่กำรวำงแผนวิธีกำรสอนและวิธีกำรประเมินผลให้เป็นรูปธรรม 
11. หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
11.1 แผนกำรสอนบรรยำยมีกำรเพ่ิมเติมของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้โดยต้อง

สอดคล้องกับหัวข้อบรรยำยที่ก ำหนดไว้ 
11.2 แผนกำรสอนปฏิบัติกำรมีกำรเพ่ิมของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ
และรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ที่ส ำคัญจะต้องเป็นข้อมูลจริง 
11.3 แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้มี 2 วิธีคือประเมินผลในภำพรวมของ Domain of Learning หรือ
รำยละเอียดย่อยของแต่ละ Domain  
 12. หมวดที ่7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
12.1 ต้องระบุวิธีกำรประเมินเช่นนิสิตประเมินอำจำรย์ผ่ำนระบบประมินของมหำวิทยำลัยอำจจะเป็น
รูปแบบ online หรือ paper เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
 12.2 ถ้ำรำยวิชำมีอำจำรย์สอนมำกกว่ำ 1 คนต้องแก้ระบบประเมินใหม่โดยสอนเสร็จควรประเมิน
ทันที 
12.3 ผลกำรประเมินนำไปสู่กำรจัดทำมคอ.5  
12.4 ในกำรทบทวนผลกำรประเมินกำรศึกษำควรเสนอควำมเห็นชอบและผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรวิทยำลัย 
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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท า มคอ. ๓ 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ ให้ระบุว่ำเป็นวิชำศึกษำทั่วไปหรือวิชำเฉพำะเช่น

วิชำแกนวิชำเฉพำะด้ำนวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพหรือ
วิชำชีพวิชำเอกวิชำเอกเลือกฯลฯ 

2  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์
ผู้สอนทั้งอำจำรย์ประจ ำและอำจำรย์พิเศษ 

ให้ระบุชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบและอำจำรย์ผู้สอน
ร่วมทุกคน ในกรณีท่ีเป็นหมู่เรียนเดียวกัน (จะต้อง
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน) 
และถ้ำมีหลำยหมู่เรียน และใช้รำยละเอียดคนละ
ชุด ให้ระบุเฉพำะชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบและ
อำจำรย์ผู้สอน ในหมู่เรียนนั้นๆ 
กำรให้ค ำแนะน ำกำรท ำมคอ.3 โดยแบ่งกลุ่มย่อย
ให้อำจำรย์ประจ ำผู้รับผิดชอบรำยวิชำท ำกำร
อธิบำยกำรเขียนมคอ.3 ให้กับอำจำรย์พิเศษ 

3  ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน ให้ระบุตำมภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนและชั้นปีตำม
แผนที่ก ำหนด  

4  สถำนที่เรียน ระบุสถำนที่เรียนให้ครบถ้วน 
 

5  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของ
รำยวิชำครั้งล่ำสุด 

กรณีเป็นครั้งแรกของกำรจัดท ำไม่ต้องระบุ (ให้ใส่
วงเล็บว่ำใหม่)แต่หำกมีกำรปรับปรุงให้ใส่วันที่
จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้ง
ล่ำสุด ต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับกำร
เตรียมกำรเรียนกำรสอนล่วงหน้ำก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำ หำกรำยวิชำใดที่มีกำรสอนแต่ไม่มีกำร
ปรับปรุงหรือแก้ไขจะต้องแก้ไขวันที่ที่จัดท ำให้ตรง
กับวันที่ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ ก ำหนด เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 
 
 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  ค ำอธิบำยรำยวิชำ ต้องตรงกับค ำอธิบำยรำยวิชำที่ระบุไว้ในหลักสูตร

ห้ำมเพ่ิมเติมหรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออก 
2  จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภำคกำรศึกษำ ต้องสอดคล้องกับหมวด 1 ข้อ 2 ตำมท่ีระบุอยู่ใน

เช่น 3 (3 – 0 – 6)  
3  จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค่ ำ

ปรึกษำ 
เพ่ิมวิธีกำร/ช่องทำงกำรแจ้งให้นักศึกษำทรำบ,
วิธีกำรให้ค่ำปรึกษำ 

4 กำรแลกเปลี่ยนกำรจัดวำงเนื้อหำกำรสอน
ระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำและอำจำรย์พิเศษ 

แบ่งกลุ่มย่อยตำมหมวดหมู่รำยวิชำ และท ำกำร
จัดท ำเนื้อหำกำรเรียนให้เป็นไปตำมแบบแผนขอ
งมคอ. 3 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
        ให้น ำมำจำกหมวด 4 ในหลักสูตรและเรียงล่ำดับตัวเลข 1,2,3,….แต่ให้วงเล็บตัวเลขข้อผลกำร
เรียนรู้ไว้ข้ำงหลังข้อ 
ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อที่ใช้ในกำร

เรียนกำรสอน 
บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบฝึกปฏิบัติ
ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองกำรสร้ำงประสบกำรณ์แก่
ผู้เรียนจำกกิจกรรมทำงดนตรีอ่ืนๆ หำกมี
กรณีศึกษำให้ระบุเรื่องเช่นกรณีศึกษำจำกงำนวิจัย
เรื่องกรณีศึกษำจำกกำรบริกำรวิชำกำรโครงกำร
และต้องมีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่ระบุ
ไว้ในหมวดที่ 4  

2  แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จะต้องด ำเนินกำรให้ครบถ้วนหำกระบุวิธีกำร
ประเมินไว้เนื่องจำกจะต้องมีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  ต ำรำและเอกสำรหลัก ใช้ในกำรเรียนกำรสอนจริงโดยนักศึกษำใช้ในกำร

ประกอบกำรเรียน 
2  เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงในกำรเรียนกำรสอนซึ่งอำจจะเป็น

หนังสือที่ผู้สอนใช้ประกอบกำรจัดท่ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนวำรสำร E-Learning เว็บไซต์
ผลงำนวิจัยรำยงำนสรุปต่ำงๆเป็นต้น 

3  เอกสำรและข้อมูลแนะน่ำ เอกสำรที่แนะน่ำให้นักศึกษำอ่ำนเพิ่มเติมแต่มิใช่
เอกสำรหลักซ่ึงอำจจะเป็นหนังสือวำรสำร E-
Learning เว็บไซต์ผลงำนวิจัยรำยงำนสรุปต่ำงๆ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
ล าดับ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการด าเนินงาน 
1  กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดย

นักศึกษำ 
ระบุวิธีกำรประเมินโดยนักศึกษำ 

2  กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน ให้สอดคล้องกับหมวด 8 ข้อ 1.1 ที่ระบุใน
หลักสูตร 

3  กำรปรับปรุงกำรสอน วิธีกำรปรับปรุงกำรสอนที่สอดคล้องกับหมวด 2 
ข้อ 2 ในมคอ.3  

4  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำใน
รำยวิชำ 

ให้สอดคล้องกับหมวด 5 ข้อ 2 ที่ระบุในหลักสูตร 

5  กำรด่ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุง
ประสิทธิผลของรำยวิชำ 

ให้สอดคล้องกับหมวด 8 ข้อ 4 ที่ระบุในหลักสูตร
และวันที่ต้องก่อนเปิดภำคกำรศึกษำตำมปฏิทิน
กำรศึกษำท่ีได้ระบุไว้ 
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(ตัวอย่าง)รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
คณะ วิทยำลัยกำรดนตรี  
ภาควิชา ดนตรีตะวันตก  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
   5101134 ปฏิบัติกีต้ำร์ 1  
        Guitar Skills 1 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 .......๒........ หนว่ยกิต (๐-๔-๒) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร ครุศำสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ดนตรีตะวันตกศึกษำ 
 ประเภทของรายวิชา  วิชำเอก 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
อำจำรย์ภำคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์  

4.2อำจำรย์ผู้สอน 
อำจำรย์ธนัญชัย ไกรเทพ 
อำจำรย์กิจผดุง จันทรำ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภำคกำรศึกษำที1่/2560 
 ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน  
 วิทยำลัยกำรดนตรี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
  ๑.๒ เพ่ือน ำควำมรู้กำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเชี่ยวชำญในเครื่องดนตรีเอก  
  ๑.๒ เพ่ือให้สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนของวิชำชีพ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำโดยกำรเรียนเดี่ยว กำรฝึกบันไดเสียง โหมดแบบฝึกหัด เทคนิค กำรตีควำมบทเพลง  
แนวทำงกำรฝึก กำรด้นสด และกำรบรรเลงบทเพลง  
     Electric Guitar practicing by private learning, scales, modes, techniques, music 
interpretations, practicing guidelines, Improvisation and music performances  

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 2(0-4-2) 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมงต่อสัปดำห์) 

- - 64 32 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 ๑) อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำผ่ำนเว็ปไซต์สำขำวิชำ 
 ๒) อำจำรย์จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร ๑ ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 3) นิสิตนักศึกษำสำมำรถปรึกษำผ่ำนช่องทำงSocial Media 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา 
๑ .คุณธรรม จริยธรรม 
๑ .๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนำในรำยวิชำ 

() ๑.๕) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ ส ำหรับครูสอนดนตรีศึกษำ 
 

- ควำมซื่อสัตย์ (ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้ำน
กำรปฏิบัติ ซื่อตรงต่อหน้ำที่และวิชำชีพ รับรู้หน้ำที่
ของตนเอง) 
- ควำมมีวินัย (มีควำมตรงต่อเวลำ ประพฤติตนอยู่
ในกฏระเบียบ ข้อบังคับในชั้นเรียน รวมถึงของ
มหำวิทยำลัย )  

 
  ๑ .วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้   ๒  
  -  สร้ำงข้อตกลง/เงื่อนไขกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนดังนี้ กำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรแต่ง
กำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
  - กำรปลูกฝังในด้ำนกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้หน้ำที่ของตนเอง 
       ๑ .วิธีการประเมินผล  ๓  
  - สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำชั้นเรียนควำมตรงต่อเวลำ กำรแต่งกำย กำรปฏิบัติตนตำม
ระเบียบของมหำวิทยำลัย โดยใช้แบบสังเกตแบบมีโครงสร้ำง 
  - ประเมินควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย โดยกำรประเมินผลตำมสภำพจริงของผู้เรียน 
๒. ความรู้ 
       ๒ .ความรู้ที่จะได้รับ   ๑  

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ควำมรู้ที่จะได้รับในรำยวิชำ 

() ๒.๓) มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงดนตรีอย่ำง
เป็นระบบ  
() ๒ .๖) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญในกำรบรรเลงเครื่องดนตรี กำรขับร้อง 
และกำรบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม  
() ๒.๗) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทฤษฎีดนตรี
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสร้ำงงำนดนตรี  

- สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจหลัก กำรปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กำรแนะน ำ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ (ชมคอนเสิร์ตจำกสถำบันต่ำงๆ 
และวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้กับผู้เรียน)  

       ๒ .๒ วิธีการสอน 
  - บรรยำยหลักกำร และหลักวิธีกำรสอนปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
  - สำธิตกำรปฏิบัติเทคนิคต่ำงๆ ให้แก่ผู้เรียน 
  - ฝึกปฏิบัติทักษะ เทคนิคต่ำงๆ ของกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
  - ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจำกประสบกำรณ์ภำยนอกห้องเรียน 
  - อภิปรำยซักถำม และตอบค ำถำมภำยในห้องเรียน 
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 ๒ .๓ วิธีการประเมินผล 
  - ทดสอบย่อยระหว่ำงคำบเรียน จำกแบบฝึกหัด หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย 
  - กำรทดสอบปลำยภำคเรียนโดยกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
  - ประเมินจำกงำนที่ศึกษำค้นคว้ำ 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 
       ๓ .๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ 

() ๓.๗) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ประเมินค่ำ และน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักกำรในศำสตร์ทำงดนตรี
ศึกษำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรเรียนรู้ 
แก้ปัญหำกำรพัฒนำผู้เรียน และกำรวิจัยต่อยอด
องค์ควำมรู้ 

- ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ
อย่ำงมเีหตุผล 
- ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ 
- ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กำรแนะน ำ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ (ชมคอนเสิร์ตจำกสถำบันต่ำงๆ 
และวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้กับผู้เรียน 
 

 

       ๓ .๒ วิธีการสอน 
  - สำธิตกำรปฏิบัติเทคนิคต่ำงๆ ให้แก่ผู้เรียน 

- กำรฝึกปฏิบัติทักษะ เทคนิคต่ำงๆ ของกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- อภิปรำยซักถำม และตอบค ำถำมภำยในห้องเรียน จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและหลักกำร 

กระบวนกำรต่ำงๆในกำรปฏิบัติทักษะ ฝึกคิดวิเครำะห์ และกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเรียน
กำรสอนทักษะปฏิบัติ 
  - ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจำกประสบกำรณ์ภำยนอกห้องเรียน 
๓ .๓ วิธีการประเมินผล 
  - กำรตอบค ำถำมของนิสิตที่เกิดขึ้นในระหว่ำงเรียนจำกสภำพจริง เป็นกำรวัดว่ำนิสิตมี
ควำมเข้ำใจหลักกำรและกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติทักษะ 
  - กำรทดสอบปลำยภำคเรียนโดยกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ   

  - ประเมินจำกงำนที่ศึกษำค้นคว้ำ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔ .๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบที่ต้องกำรพัฒนำ 

() ๔.๗) มีควำมเอำใจใส่ในกำรรับฟัง และ
พัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและ
ผู้ร่วมงำน และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
(กำรเล่นดนตรีร่วมกับวง String หรือ String 
Combo) 
- ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
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๔ .๒ วิธีการสอน 
  -กำรฝึกปฏิบัติทักษะ เทคนิคต่ำงๆ ของกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
  - ก ำหนดกิจกรรมหรือชิ้นงำนให้มีกำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนกับบุคคลอ่ืน  
   
 
๔ .๓ วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจำกกำรสังเกตของผู้สอน 
  - กำรประเมินโดยเพ่ือน 
  - กำรรำยงำนตนเองของนิสิต  
 
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕ .๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ 

() ๕.๗) มีควำมไวในกำรวิเครำะห์สรุปควำมคิด
รวบยอดข้อมูลข่ำวสำรด้ำนดนตรีจำกผู้เรียน  

() ๕.๘) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และ
สำมำรถ เลื อก ใช้  ร วมทั้ งน ำ เสนอข้ อมู ล
สำรสนเทศส ำหรับผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

- แนะน ำแหล่งข้อมูลในกำรสืบค้นจำกระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งฐำนข้อมูลในไทยและ
ต่ำงประเทศ  

๕ .๒ วิธีการสอน 
  - บรรยำยหลักกำร และหลักวิธีกำรสอนปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 

- กำรมอบหมำยงำนที่เน้นกำรฝึกทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ  
๕ .๓ วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำ ซึ่งมีควำมถูกต้องครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมำย 
  - กำรน ำเสนองำนประเด็นส ำคัญโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
๖.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖ .๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ต้องพัฒนำ 

() ๖.๓) มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้
ในวิชำเอกด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้จริงในชั้นเรียนอย่ำงบูรณำกำร  

- กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เบื้องต้น  
- กำรบูรณำกำรกับรำยวิชำอ่ืนๆ 

๖ .๒ วิธีการสอน 
  -  กำรฝึกปฏิบัติกำร 
  -  กำรสำธิต 
  - กำรทดลองสอนจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้บทบำทสมมุติเป็นครูแล้ว
เพ่ือนเป็นนักเรียน 
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๖ .๓  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรทดลองสอนของนิสิต 
  - ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
๗.ทักษะทางดนตรี 
๗ .๑ ทักษะทางดนตรีที่ต้องพัฒนา 

ควำมรับผิดชอบของผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

ทักษะทำงดนตรีที่ต้องพัฒนำ 

() ๗.๑) มีทักษะเบื้องต้น ในกำรขับร้อง และ
กำรปฏิบัติดนตรี  
() ๗.๓) มีทักษะในกำรบันทึก อ่ำน พัฒนำ
โน้ตทักษะกำรขับร้อง และทักษะกำรปฏิบัติ
ดนตรีประเภทรวมวง 

- กำรให้แบบฝึกหัดที่ยำกข้ึนเพ่ือพัฒนำทักษะทำง
ดนตรี (กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเล่น) 
- กำรสร้ำงเจตคติที่ดีต่อกำรฝึกซ้อมเดี่ยว และ
ฝึกซ้อมกลุ่ม 

 
๗ .๒ วิธีการสอน 
  - จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
  -  เรียนรู้จำกกำรสำธิต 

๗ .๓  วิธีการประเมินผล 
- กำรทดสอบย่อยภำคปฏิบัติ แบบฝึกหัด  
- สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
-กำรทดสอบปลำยภำคเรียนโดยกำรปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 



๑๘ 

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
ผลการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 

1 - แนะน ำรำยวิชำ กิจกรรม
กำรเรียนรู้  วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

1.5 4 1.แนะน ำรำยวิชำ และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
2. ท ำควำมรู้จักผู้ เรียน/
เก็บข้อมูลพ้ืนฐำน/ประเมิน
ผู้ เ รี ย น  โด ย ส อ บ ถ ำ ม
พ้ืนฐำนของผู้เรียน 

- แนวกำรสอน 
- แบบฝึกหัด 
- บ ท เ พ ล ง
ส ำหรับฝึกหัด 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
เข้ำชั้นเรียน ควำมตรง
ต่อ เวลำ กำรแต่ งกำย 
และกำรปฏิบัติตนตำม
ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 

2 - อธิบำยประวัติของกีต้ำร์
ไฟฟ้ำ 
- ปรับพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติ
กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 

1.5, 3.7, 
4.7, 5.7, 

5.8 

4 1. บรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกับ
ประวัติและองค์ประกอบ
ของกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
๒. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. ทบทวนและซักถำม 
๕. มอบหมำยงำนเดี่ยว 
พร้อมทั้งน ำเสนอผลงำน
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

-  ต ำรำ 
- PPT 
-  กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
-  แบบฝึกหัด 

 

- ประเมินรำยงำนจำก
กำรสื บ ค้ น ข้ อมู ลจำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และทักษะกำรน ำเสนอ
งำนของผู้เรียน 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 



๑๙ 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
ผลการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 

3-4 -ปฏิบั ติ แบบฝึกหั ดบั น ได
เสียง เทคนิคต่ำงๆ ของกำร
บรรเลง เพ่ือพัฒนำทักษะ
ทำงด้ำนกำรฟัง 

1.5, 2.3, 
2.6, 2.7, 
3.7, 4.7, 
7.1, 7.3 

๘ 1. บรรยำยและสำธิต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ
3. ทบทวนและซักถำมให้
ค ำแนะน ำ 

-  กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- แบบฝึก
บันไดเสียง 
และบทเพลง
ส ำหรับ
แบบฝึกหัด 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- ประเมินผลจำกกำร
ปฏิบัติแบบฝึก โดยใช้
แบบประเมิน 
- ท ด ส อ บ ย่ อ ย เก็ บ
คะแนนทุกสัปดำห์ 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 

5-6 -ปฏิบัติแบบฝึกหัด ฝึกกำร
อ่ ำน โน้ ต อ ย่ ำ งฉั บ พ ลั น 
(sight reading) เพ่ือพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรอ่ำนโน้ต 

1.5, 2.3, 
2.6, 2.7, 
3.7, 4.7, 
7.1, 7.3 

๘ 1. บรรยำยและสำธิต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ
3. ทบทวนและซักถำมให้
ค ำแนะน ำ 

- กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- แบบฝึกหัด
ต่ำงๆ 
- CD ประกอบ 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- -ประเมินผลจำกกำร
ปฏิบัติแบบฝึก โดยใช้
แบบประเมิน 
- ท ด ส อ บ ย่ อ ย เก็ บ
คะแนนทุกสัปดำห์ 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 

7-9 -ปฏิบัติทักษะที่ส ำคัญทำง
ดนตรีที่ เกี่ ยวข้องกับกำร
บรรเลงและเทคนิ ค  เพ่ื อ
พัฒนำทักษะทำงกำรเล่น 

1.5, 2.3, 
2.6, 2.7, 
3.7, 4.7, 
7.1, 7.3 

๘ 1.บรรยำยและสำธิต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ
3. ทบทวนและซักถำมให้
ค ำแนะน ำ 

- กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
-บทเพลง
ส ำหรับฝึกหัด 
- CD ประกอบ 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- ประเมินผลจำกกำร
ปฏิบัติแบบฝึกหัดจำกบท
เพ ล ง  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ประเมิน 
- ท ด ส อ บ ย่ อ ย เก็ บ
คะแนนทุกสัปดำห์ 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 



๒๐ 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
ผลการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ วิธีการประเมินผล ผู้สอน 

10-15 -ปฏิบัติบทเพลงสมัยนิยม
เพ่ือพัฒนำทักษะทำงด้ำน
กำรเล่น กำรฟัง และกำร
อ่ำนโน้ต 

1.5, 2.3, 
2.6, 2.7, 
3.7, 4.7, 
7.1, 7.3 

๒๔ 1.บรรยำยและสำธิต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ
3. ทบทวนและซักถำมให้
ค ำแนะน ำ 
๔ . ให้ ตั วอย่ ำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยให้นิสิต
แบ่งกลุ่มฝึกเขียนในเรื่องที่
สนใจจำกกำรเรียนที่ผ่ำน
มำ 

- กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- บทเพลงสมัย
นิยม 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- ประเมินผลจำกกำร
ปฏิบัติบทเพลงคลำสสิก 
โดยใช้แบบประเมิน 
- ท ด ส อ บ ย่ อ ย เก็ บ
คะแนนทุกสัปดำห์ 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 

16 - แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม น ำ เส น อ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมำยจำกสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ น ำมำใช้จริง  
- บรรเลงเพลงสมัยนิยมก่อน
ท ำกำรสอบปลำยภำคในครั้ง
ต่อไป 

1.5, 2.3, 
2.6, 2.7, 
3.7, 6.3, 
7.1, 7.3 

๔ 1.บรรยำยและสำธิต 
๒. ทดลองสอนในชั้นเรียน 
จำกแผนกำรเรียนรู้ 
๓. ฝึกปฏิบัต ิ
๔. ทบทวนและซักถำมให้
ค ำแนะน ำ 

- กีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- บทเพลงสมัย
นิยม 
- แผนกำรสอน
ปฏิบัติ 

- สังเกตพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติกีต้ำร์ไฟฟ้ำ 
- กำรสังเกตพฤติกรรม
กำรทดลองสอนของนิสิต 
 

อำจำรย์ธนัญชัย 
ไกรเทพ 

 
อำจำรย์กิจผดุง 

จันทรำ 

๑๗ สอบปลำยภำคโดยกำรแสดงเดี่ยว 
 



๒๑ 
 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

3.7, 4.7, 
5.7, 5.8 

รำยงำนจำกกำรสืบค้นข้อมูลจำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะกำร
น ำเสนองำนของผู้เรียน 

2 10 % 

2.3, 2.6, 
2.7 

3.7, 4.7, 
7.1, 7.3 

กำรปฏิบัติแบบฝึกหัดต่ำงๆ  
กำปฏิบัติแบบฝึกบทเพลง 
กำรปฏิบัติบทเพลงคลำสสิก 

3 - 15 40 % 

2.3, 2.6, 
2.7 

3.7, 6.3, 
7.1, 7.3 

กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรปฏิบัติเพลงสอบ 

16 10 % 

2.3, 2.6, 
2.7 

7.1, 7.3 
 

สอบปลำยภำคโดยกำรปฏิบัติเครื่อง
เอก (แสดงเดี่ยว) 

17 30 % 

1.5 
 

กำรเข้ำชั้นเรียน ตลอดภำคกำรศึกษำ 10 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
  Joe Charupakorn (2001) Exercises. Cherry Lane Music Company  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  John Petrucci(1996) Rock Discipline.Warner Bros. Publications  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
  John Jumper, Ashley Crawford, Pálfi András, Russ Stevens and Gerhard Ersdal 
(2017)The Guitar Technique Book. Attribution Non-Commercial 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตนักศึกษา 
1.1 ประเมินผลกำรสอนโดยใช้ระบบออนไลน์       
1.2 สอบถำมควำมคิดเห็นจำกนิสิตในสัปดำห์สุดท้ำย    

  1.3 ให้นิสิตเขียนแสดงควำมคิดเห็นกำรสอนในสัปดำห์สุดท้ำย  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกคณำจำรย์สำขำวิชำดนตรีตะวันตกศึกษำ 
 
3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรสอน 
3.2 ค้นคว้ำข้อมูลควำมรู้ใหม่ๆ น ำมำใช้ในกำรสอน 

  3.3 กลุ่มคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบจัดอภิปรำย/สัมมนำเพ่ือพัฒนำรำยวิชำให้มีสำระวิชำและวิธีกำรสอนที่
เหมำะสม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา 
  ให้นิสิตท ำแบบทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ และ/หรือ ประเมินโดยคณะกรรมกำรทวนสอบ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น ำผลที่ได้จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต กำรประชุมสัมมนำ น ำมำสรุปผลและ
พัฒนำรำยวิชำก่อนกำรสอนในภำคกำรศึกษำหน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้วิชาปฏิบัติกีต้าร์ 1 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รับผิดชอบ 
1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1)  มีคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับครู และมีจรรยำบรรณวิชำชีพครู*  
2)  แสดงพฤติกรรมทำงจริยธรรม ท้ังทำงกำรพูด กำรแสดงควำมคิดเห็น และกำรกระท ำ*  
3)  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีควำมตรงต่อเวลำ**  
4) มีจิตอำสำ จิตส ำนึกสำธำรณะ**  
5) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ส ำหรับครูสอนดนตรีศึกษำ***  

2. ด้าน
ความรู ้

1) มีควำมรอบรู้ในหลักกำร และทฤษฎีขององค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์กำรศึกษำ และวิชำชีพครู*  
2) มีควำมสำมำรถประมวลควำมรู้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพครูอย่ำงเหมำะสม*  
3) มีควำมรู้ในศำสตร์ทำงดนตรีอย่ำงเป็นระบบ*****  
4)มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ แก้ปัญหำ พัฒนำศำสตร์ทำงดนตรี และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบวิชำชีพทำง
ดนตรีได้อย่ำงเหมำะสม** 

 
5) มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้น กำรแสวงหำควำมรู้ รวบรวมสำระ จัดกำรควำมรู้ทำงดนตรีให้เป็นหมวดหมู่***  
6) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรบรรเลงเครื่องดนตรี กำรขับร้อง และกำรบรรเลงร่วมกันเป็น
กลุ่ม*** 

 
7)มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสร้ำงงำนดนตรี และระบบประสำนเสียง***  
8) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดระบบกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ดนตรี และวรรณคดีดนตรีส ำคัญในยุคต่ำงๆ***  
9) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรทำงสุนทรียศำสตร์***  

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

1) มีควำมสำมำรถคิดค้นหำข้อเท็จจริง ท ำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนสอน 
งำนครู และกำรวินิจฉัยผู้เรียน* 

 

2) มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์*  
3) มีควำมสำมำรถคิดแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ เสนอทำงออกเพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไขได้อย่ำงสร้ำงสรรค์*  
4) มีควำมสำมำรถในกำรคิดค้นหำข้อเท็จจริงสืบค้น รวมรวม และเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงดนตรี
จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย** 

 

5)  มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์**  
6) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีปฏิภำณไหวพริบในกำรสร้ำงสรรค์ และมีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ** 

 
7) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ และน ำควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักกำรใน
ศำสตร์ทำงดนตรีศึกษำไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน กำรจัดกำรเรียนรู้ แก้ปัญหำ กำรพัฒนำผู้เรียน และกำรวิจัยต่อยอด
องค์ควำมรู้*** 

 

8) มีควำมเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำกำรสอนดนตรีศึกษำ***  
4. ด้าน
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ 
ความ
รับผิดชอบ 

1) มีควำมใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เกี่ยวข้อง และเอื้อต่อกำรท ำงำนกลุ่มให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์อย่ำง
สร้ำงสรรค์* 

 

 
2) มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้*  
3) มีควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี มคีวำมรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุม่และ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น* 

 
4)  มีควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเองและส่วนรวม และสำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้** 

 
5) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล และเคำรพในควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง**  
6) มีควำมไวในกำรรับรู้ควำมรู้สึกของผู้เรียนดนตรี***  
7) มีควำมเอำใจใส่ในกำรรับฟัง และพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีควำมสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อผู้เรียนและผู้ร่วมงำน และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้*** 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล ข่ำวสำร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศำสตร์ ภำษำพูด ภำษำเขียน และ
น ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม* 

 
2) ควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีส ำหรับกำรแสวงหำ และประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ในรำยวิชำที่สอน 
ตลอดจนสำมำรถรำยงำนผลและน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม* 

 

3) มีควำมสำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรเขียน และกำรน ำเสนอด้วยรูปแบบที่เหมำะสม*  
4)มีควำมสำมำรถสื่อสำร และน ำเสนองำนด้วยรูปแบบที่เหมำะสม**  
5) มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนหรือกำรน ำเสนอ
ผลงำน** 

 
6) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ ทั้งที่เป็นตัวเลข ภำษำ หรือเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม**  
7) มีควำมไวในกำรวิเครำะห์สรุปควำมคิดรวบยอดข้อมูลข่ำวสำรด้ำนดนตรีจำกผู้เรียน***  
8) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และสำมำรถเลือกใช้ รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับผู้เรียนได้อย่ำง
เหมำะสม*** 

 
6. ด้าน 1) มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลำกหลำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทำงกำรรูปแบบ

กึ่งทำงกำร และรูปแบบไม่เป็นทำงกำร**** 

 



๒๔ 
 

 
 

ทักษะ 
การจัด 
การเรียนรู ้

2) มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนวัตกรรมส ำหรับผู้เรียนท่ีหลำกหลำย ท้ังผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถปำนกลำง และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ**** 

 

3) มีควำมเช่ียวชำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำเอก ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงในช้ัน
เรียนอย่ำงบูรณำกำร**** 
 

 
7. ด้าน
ทักษะทาง
ดนตรี 

1)  มีทักษะเบื้องต้นในกำรขับร้อง และกำรปฏิบัติดนตรี*****  
2)  มีทักษะเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติดนตรีเครื่องมือเอก*** 
 

 
3)  มีทักษะในกำรบันทึก อ่ำน พัฒนำโน้ต ทักษะกำรขับร้อง และทักษะกำรปฏิบัติดนตรีประเภทรวมวง***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

การวิเคราะห์ จุดอ่อน- จดุแข็ง 
 
 

จุดแข็ง 
            วิทยำลัยกำรดนตรีมีกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ได้หลากหลายวิชา 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ในการเขียน มคอ ๓ เรื่องการบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรอธิบายกิจกรรมของการบูรณาการ

ในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนเพราะมีผลกระทบต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน  มคอ. ๕ เพ่ือให้สามารถน าไป

พัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

 
จุดอ่อน 

1. วิทยาลัยการดนตรีได้มีการด าเนินการด้านจัดการความรู้ แต่กระบวนการยังขาดความครบถ้วน 

และยังไม่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 

2. ด้านการบริการสารสนเทศ มีฐานข้อมูล หลายฐานข้อมูล แต่ยังขาดความสมบูรณ์ เพราะไม่ได้มีการ

ป้อนข้อมูลที่ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิทยาลัยการดนตรีควรก าหนดนโยบาย ในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ 

โดยเฉพาะ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จ านวนมากพอที่จะสร้างองค์ความรู้และเป็นองค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์ 

2. วิทยาลัยการดนตรี ควรให้ความส าคัญกับการป้อนข้อมูล ในปัจจัยน าเข้าภายในระบบสารสนเทศ 

เพ่ือให้ระบบสารสนเทศ  สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสะท้อนให้มีระบบสารสนเทศท่ีจะเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 



๒๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารการจัดประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมด าเนินงานกิจกรรม 

เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการจัดท า มคอ.3  
ภาควิชาดนตรีตะวันตก ตามหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

 

 

 

 

การประชุมวางแผนระบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) 

ของอาจารย์ผู้แทนแขนงวชิา ภาควชิาดนตรีตะวนัตก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ ห้องแสดงดนตรี  ช้ัน ๑๔ อาคาร ๒๗ 

วทิยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

วาระท่ี ๑ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการเรียนการสอนของภาควชิาดนตรีตะวนัตก 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วาระท่ี ๒ การวางแผนจดัเตรียมโครงการการจดัการความรู้ (KM) 
ของวทิยาลยัการดนตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วาระท่ี ๓ การก าหนดช่วงและระยะเวลาของการสอบปลายภาคของรายวชิาปฏิบติั 
และแนวทางการจดัหาช่วงเวลาของการสอบปลายภาคส าหรับรายวชิาปฏิบติั 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 
 

สรุปการประชุมวางแผนระบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) 

ของอาจารย์ผู้แทนแขนงวชิา ภาควชิาดนตรีตะวนัตก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน ๑๔ อาคาร ๒๗ 

วทิยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วนัพฤหัสบดีที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. อาจารยจี์ระพนัธ์    อ่อนเถ่ือน    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอกชยั พุหิรัญ  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 ๓. อาจารยสุ์ขนิษฐ ์สะสมสิน    หวัหนา้ภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๔. อาจารยภ์าคภูมิ เต๋ียวงษสุ์วรรณ์   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๕. อาจารยส์รีวนัท ์วาทะวฒันะ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๖. อาจารยว์รินธร สีเสียดงาม   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๗. อาจารยณ์ฐัศรัณย ์ทฤษฎิคุณ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 

วาระที ่๑ การท าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการจัดการเรียนการสอนของภาควชิาดนตรีตะวนัตก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โดยรองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 ๑.๑การจดัการระบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารยพ์ิเศษ ในหลกัสูตรใหม่ 
 ในการจดัระบบของการจดัการเรียนการสอนของอาจารยพ์ิเศษ ในหลกัสูตรใหม่ โดยมีการ

จดัให้ผูเ้รียนในหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรใหม่ ให้อยูใ่นระบบการเรียนการสอนแบบเดียวกนั โดยใชร้ะบบ
ของการเฉล่ียค่าสอนของอาจารยพ์ิเศษ โดยพิจารณาจากจ านวนชัว่โมงและคาบเรียน รวมถึงจ านวนผูเ้รียน
เป็นหลกั โดยค่าตอบแทนอยู่ท่ี ๑๘,๒๐๐ บาท  และ ๑๙,๖๐๐ บาท โดยค่าตอบแทนในการสอนข้ึนอยู่กบั
จ านวนผูเ้รียนในอตัรา ๑/๑๕ ไดแ้ก่ ผูส้อนรายวชิากลองชุด กีตา้ร์ไฟฟ้า และทรัมเป็ต  

       ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ 
 ๑.๒ การจดัระบบ การจดัการอาจารยพ์ิเศษในแขนงวชิาต่างๆ 
      การจดัระบบ และการจดัการอาจารยพ์ิเศษในแขนงวิชาต่างๆ โดยไดใ้ชร้ะบบของแฟ้ม

เอกสาร ซ่ึงอาจารยพ์ิเศษจะมีแฟ้มเอกสารส่วนบุคคล ภายในประกอบไปดว้ย เอกสารการเช็คช่ือนิสิต ตาราง
การมาสอนของอาจารย์ประจ าสัปดาห์ บันทึกการสอน (แล้วแต่กรณี) และเอกสารการเซ็นเบิกจ่าย



๓๐ 
 

 
 

ค่าตอบแทน ซ่ึงจะน าแฟ้มเอกสารของอาจารยพ์ิเศษทั้งหมดจดัไวใ้นชั้นวางแฟ้ม ณ ห้องเจา้หน้า หรือห้อง
ประกันคุณภาพ โดยอาจารยพ์ิเศษจะสามารถส่ือสารด้วยระบบเอกสารผ่านแฟ้มประจ าตวั และอาจารย์
ประจ าแขนงวิชาสามารถน าใบคะแนนท่ีได้จากแฟ้มเอกสาร ไปท าการกรอกเกรดและผลคะแนนได้ทนั
ก าหนดเวลา 

  
 

วาระที๒่การวางแผนจัดเตรียมโครงการการจัดการความรู้ (KM) 
ของวทิยาลยัการดนตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 ๒.๑ขั้นตอนการอธิบายการจดัท ามคอ.๓ ส าหรับอาจารยพ์ิเศษ และรูปแบบกิจกรรมของ
โครงการจดัการเรียนรู้ (Knowledge Management)  

 จากท่ีประชุมโดยสรุป ให้อาจารยป์ระจ าแต่ละแขนงวชิา ไดเ้ตรียมการแนะน าการเขียน
แผนการสอนเฉพาะแผนการสอน ๑๖ สัปดาห์ เพื่อใหอ้าจารยพ์ิเศษสามารถใส่เน้ือหาของแผนการสอนได้
อยา่งถูกตอ้ง และจะจดัเตรียมเอกสารบนัทึกแผนการสอน และค าอธิบายรายวชิาใหแ้ก่อาจารยพ์ิเศษ โดย
จะตอ้งท าในทุกๆรายวชิาท่ีอาจารยพ์ิเศษเป็นผูส้อน ซ่ึงรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากแผนการสอน อาจารย์
ประจ าแขนงวชิาจะเป็นผูก้รอกขอ้มูลเพิ่มเติมเอง  

 ๒.๒ ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมของโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมกบัวิทยากรและอาจารย์
พิเศษ 

 ผูป้ระสานงานหลกัสูตร จะท าการจดัเตรียมเอกสารท่ีเป็นแบบฟอร์มแผนการสอนจ านวน 
๑๖ สัปดาห์ให้แต่ละแขนง และให้อาจารยพ์ิเศษร่วมกนัเขียน เพื่อให้ทราบถึงเน้ือหาในการสอน และใน
เอกสารจะใหต้วัอยา่งของค าแนะน า เช่น ส่ือการสอน จุดมุ่งหมายการสอนไวใ้หส้ามารถดูเป็นตวัอยา่งได ้

       ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที๓่การก าหนดช่วงและระยะเวลาของการสอบปลายภาคของรายวชิาปฏิบัติ 
            และแนวทางการจัดหาช่วงเวลาของการสอบปลายภาคส าหรับรายวชิาปฏิบัติ 

โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๓.๑การก าหนดช่วงระยะเวลาของการสอบปลายภาคของรายวชิาปฏิบติั 
       การก าหนดช่วงระยะเวลาของการสอบปลายภาคเฉพาะรายวชิาปฏิบติั ก าหนดในภาค

เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหวา่งวนัท่ี ๑๓-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจะมีอาจารยพ์ิเศษ และอาจารย์
ประจ าเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการจดัสอบ  

 
 



๓๑ 
 

 
 

 ๓.๒ การวางแผนระบบของการจดัสอบปลายภาคของรายวชิาปฏิบติั 
 การก าหนดแผนและระบบของการจดัสอบปลายภาครายวิชาปฏิบติั ทั้งน้ี ใหร้วมถึงนิสิตใน

หลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรใหม่ท าการสอบในช่วงเวลาเดียวกนัตามท่ีก าหนด โดยนิสิตสามารถลงเวลาและ
วนัท่ีจะท าการสอบไดต้ามระยะเวลาและวนัท่ีก าหนดให้ 

       ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

วาระที ่๔ เร่ืองอ่ืนๆ 
  การตอบรับการเขา้ร่วมประชุมของอาจารยพ์ิเศษ ไดมี้การตอบรับเป็นจ านวนทั้งส้ิน ๒๐ 
ท่าน  
       การจดัตารางเรียนส าหรับนิสิตหลกัสูตรใหม่ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือตดั
วิชาภูมิทางดนตรีออก จะท าการเล่ือนเวลาของรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวนัตก ๑ จาก วนัศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. มาเป็นรายวชิาทฤษฎีดนตรีตะวนัตก ๑ ในวนัศุกร์ เวลาเดียวกนัคือ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
       ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

ณฐัศรัณย ์ทฤษฎิคุณ 

วนัพฤหสับดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

ผู้ตรวจทานสรุปรายงานการประชุม 

วรินธร สีเสียดงาม 

วนัพฤหสับดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้(KM) 

เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการจัดท ามคอ.3  
ภาควิชาดนตรีตะวันตก ตามหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 
 

 
 

กำรด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลตำมวำระกำรประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

กำรแบ่งกลุ่มย่อยตำมรำยวิชำต่ำงๆโดยมีอำจำรย์ประจ ำและอำจำรย์พิเศษร่วมวำงแผนกำรจัดวำงเนื้อหำกำร
เรียนกำรสอนระหว่ำง 2 หลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         จำกผลของกำรวำงแผนกำรจัดท ำ  มคอ.3 แบบกลุ่มย่อย ท ำให้เนื้อหำของกำรเรียนกำรสอนตำม   
มคอ.3 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้ค ำแนะน ำด้ำนเนื้อหำกำรสอนที่เหมำะสมจำกอำจำรย์พิเศษ และ
กำรแนะน ำแหล่งเรียนรู้ ต ำรำ และแบบฝึกหัดใหม่ๆเพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีทั้ง 2 
หลักสูตรได้อย่ำงเหมำะสมอีกทั้ง อำจำรย์พิเศษได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยปฏิบัติตำมแนวทำงของแผนกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้ตำมมคอ.3 อย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ้น 
 
 



๓๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เอกสารประกอบประกอบกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

 
 

 

 

 

 

การประชุมอาจารย์พเิศษประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วทิยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วนัพุธที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน ๑๔ อาคาร ๒๗ 
 

 

วาระที๑่การแนะน าและท าความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสูตรใหม่ของวทิยาลยัการดนตรี 
โดยหวัหนา้ภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

วาระที๒่การจัดระบบการเรียนการสอนในหลกัสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

วาระที๓่การจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยการดนตรี 
โดยผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

- กิจกรรมการแบ่งกลุ่มแขนงวชิาและแลกเปล่ียนเน้ือหาการสอนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
- การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 
 

สรุปการประชุมอาจารย์พเิศษประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วทิยาลยัการดนตรี มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วนัพุธที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน ๑๔ อาคาร ๒๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. อาจารยจี์ระพนัธ์    อ่อนเถ่ือน    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอกชยั พุหิรัญ  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 ๓. อาจารยสุ์ขนิษฐ ์สะสมสิน    หวัหนา้ภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารยถ์าวร วฒันบุญญา   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๔. อาจารยภ์าคภูมิ เต๋ียวงษสุ์วรรณ์   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๕. อาจารยส์รีวนัท ์วาทะวฒันะ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๖. อาจารยว์รินธร สีเสียดงาม   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 ๗. อาจารยณ์ฐัศรัณย ์ทฤษฎิคุณ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

๘. อาจารยพ์ฒัน์กิจ โชคพฒันเร่ืองกิต อาจารยพ์ิเศษ 

 ๙. อาจารยว์จิิตร จิตรรังสรรค์  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๐. อาจารยศ์กัด์ิชยั เจริญสุขสนาน  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๑. อาจารยเ์อกรินทร์ ชูอรุณ  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๒. อาจารยกิ์ตติมา โมลีย ์  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๓. อาจารยศิ์ริวฒัน์ เปล่ียนสันเทียะ อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๔. อาจารยว์ชัระ อิจฉริยวรานนท์ อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๕. อาจารยว์กิีจ วิตตานนท ์  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๖. อาจารยส์ถิตพร สมพงศ์  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๗. อาจารยพ์ีรพฒัน์ กฤชเพชร  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๘. อาจารยกิ์จผดุง จนัทรา  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๑๙. อาจารยธ์นญัชยั ไกรเทพ  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๒๐. อาจารยว์ชัรินทร์ ลูกจนัทร์  อาจารยพ์ิเศษ 



๓๘ 
 

 
 

 ๒๑. อาจารยก์าญจนา สวนสุข  อาจารยพ์ิเศษ 

 ๒๒. อาจารยว์ณี ลดัดากลม  อาจารยพ์ิเศษ 

 

วาระที๑่การแนะน าและท าความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสูตรใหม่ของวทิยาลยัการดนตรี 
โดยหวัหนา้ภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

๑.๑ วิทยาลยัการดนตรีไดป้รับปรุงหลกัสูตรใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอช้ีแจงอาจารยพ์ิเศษท่ีสอน
ในรายวิชาของทั้ง ๒ หลกัสูตร ไดจ้ดัการวางแผนการสอนร่วมกนั เน่ืองจากมีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้อาจารยผ์ูส้อนร่วมกนั ดงันั้น จึงขอให้อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษทุกท่าน ร่วมกัน
วางแผนและแจง้บริบทของหลกัสูตรปรับปรุงดงักล่าวเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และจดัหมวดหมู่ของ
นิสิตตามกลุ่มหรือตามชั้นปี และจดัเรียงเน้ือหาการสอนให้มีความเช่ือมโยงกนั อีกทั้ง ขอค าแนะน าในดา้น
ของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในเน้ือหาท่ีเป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบทของทั้ ง ๒ 
หลกัสูตร 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบขอ้มูล 

วาระที๒่การจัดระบบการเรียนการสอนในหลกัสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

๒.๑ การจดัระบบการเรียนการสอนในหลกัสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยภาควิชาดนตรี
ตะวนัตกไดมี้การจดัการเรียนการสอน ๒ หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ดนตรีตะวนัตกศึกษา) 
และหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (ดนตรีตะวนัตก) ซ่ึงทั้ง ๒ หลกัสูตรดงักล่าวน้ี มีความส าคญัต่อการจดั
วางแผนการเรียนการสอน โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก เน่ืองจาก ตอ้งการทราบรายช่ือและ
ขอ้มูลของอาจารยพ์ิเศษของทั้ง ๒ หลกัสูตร และน ามาจดัการวางแผนการเรียนการสอนใหม่  

  ๒.๒ แนวทางการจดัการระบบการเรียนการสอนของอาจารยพ์ิเศษ เพื่อให้ภาควิชาดนตรีตะวนัตก 
สามารถจดัการระบบการติดต่อประสานงานทั้งในด้านต่างๆกับอาจารยพ์ิเศษ จึงได้จดัท าแฟ้มงานของ
อาจารยพ์ิเศษ เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร และการจดัส่งเอกสารส าหรับอาจารยพ์ิเศษไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ๒.๒.๑ แบบบนัทึกข้อมูลทัว่ไปของอาจารย์พิเศษ ได้แก่ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์
อีเมลล์ รายวิชาท่ีสอน รวมถึงการจดัท ากลุ่มไลน์ (Line) ส าหรับคณาจารย์พิเศษ ได้สามารถติดต่อและ
สอบถามขอ้มูลกบัภาควชิาดนตรีตะวนัตกไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน 



๓๙ 
 

 
 

 ๒.๒ .๒ แบบบันทึกข้อมูลผูเ้รียนท่ีอยู่ในรายวิชาของอาจารย์พิเศษ ซ่ึงฝ่ายวิชาการจะ
ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือของผูเ้รียนให้ตรงกบัระบบของการลงทะเบียนของมหาวิทยาลยั การเช็ค
ช่ือการมาเรียน การขาดเรียน และปัญหาต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน แบบบนัทึกคะแนนเพื่อ
สามารถจดัส่งผลการเรียนไดต้ามก าหนด 

 ๒.๒.๓ แบบบนัทึกการสอน กรณีท่ีอาจารยพ์ิเศษตอ้งการบนัทึกเน้ือหาการสอน เพื่อให้
ทราบขอ้มูลการสอนของท่าน และสามารถติดตามเน้ือหาการสอนใหมี้ความต่อเน่ืองกนัในแต่ละสัปดาห์ได ้

 ๒.๒.๔ ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลยัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายวชิาการไดมี้การก าหนดช่วงระยะเวลา
ในการสอบปฏิบติัปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ไว ้คือระหวา่งวนัท่ี ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๑๕๖๐ ซ่ึงขอความ
ร่วมมืออาจารยพ์ิเศษจดัการสอนปฏิบติัในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อให้ฝ่ายวิชาการและอาจารยผ์ูแ้ทนกลุ่มวิชา
ไดจ้ดัตารางหอ้งสอบ อุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินการสอบปลายภาคร่วมกนั  

 ๒.๒ .๕ รายช่ืออาจารย์ผู ้แทนกลุ่มรายวิชา ฝ่ายวิชาการได้จดัท ารายช่ืออาจารย์ประจ า
ผูรั้บผิดชอบกลุ่มรายวิชาต่างๆ พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ หากท่านมีขอ้สงสัย สามารถประสานงานไดก้บั
อาจารยผ์ูแ้ทนกลุ่มวิชานั้นๆ รวมถึงการติดตามงานหรือขอ้มูลจากอาจารยพ์ิเศษ โดยผา่นทางอาจารยป์ระจ า
ท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มรายวชิานั้นๆเช่นกนั 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

วาระที๓่การจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยการดนตรี 
๓.๑ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท าการแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยมีอาจารยป์ระจ าผูแ้ทนรายวชิาเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม 

โดยการจดัท ามคอ.๓ แนวทางการจดัการเรียนการสอน โดยไดก้ าหนดการติดตามผลการส่งแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามมคอ.๓กบัอาจารยพ์ิเศษภายในวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจดัส่งแผนการจดัการเรียนรู้ได้
ทางไลน์กลุ่มอาจารยพ์ิเศษ อีเมลล์ของผูแ้ทนรายวิชานั้นๆ หรือส่งท่ีฝ่ายวิชาการโดยตรง ตามเอกสารท่ีแจง้
ไปในเบ้ืองตน้น้ี 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และปฏิบติัตามกิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 

ณฐัศรัณย ์ทฤษฎิคุณ 
วนัศุกร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

ผู้ตรวจทานสรุปรายงานการประชุม 
วรินธร สีเสียดงาม 

วนัศุกร์ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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แนวทางการจัดระบบการเรียนการสอน ภาควชิาดนตรีตะวนัตก วทิยาลยัการดนตรี 

ตารางช้ีแจงการใชแ้บบฟอร์มส าหรับอาจารยพ์ิเศษ (ค  าช้ีแจงพร้อมเอกสารแนบ) 

แบบบันทกึ รายการช้ีแจง 
*** แบบบนัทึกการ
สอนอาจารยพ์ิเศษ 
01*** 

- แบบท่ีมีรายช่ือในระบบ  
- แบบท่ีตอ้งกรอกรายช่ือนิสิตดว้ยตนเอง 

แบบบนัทึกการสอน
อาจารยพ์ิเศษ 02 

- อาจารยส์ามารถบนัทึกเน้ือหาการสอนประจ าสัปดาห์ ใหนิ้สิตแต่ละคนได ้
(แบบบนัทึก 02  น้ี เพื่ออ านวยความสะดวกใหอ้าจารยโ์ดยท่านอาจใชห้รือไม่
ใชก้็ได)้ 

แบบบนัทึกการสอน
อาจารยพ์ิเศษ 03 

- เป็นเสมือนบนัทึกขอ้ความเพื่อตอ้งการฝากขอ้ความไปยงัอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบในระบบของรายวชิาท่ีท่านสอน หรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ 

 

*** หมายเหตุ แบบบันทึกการสอนอาจารย์พิเศษ 01 เป็นแบบบันทึกท่ีส าคัญท่ีท่านจะต้องเช็คการมาเรียนของ

นิสิตทุกคร้ังในแต่ละสัปดาห์ 

 

กระบวนการ ระบบแฟ้ม มีดังนี้ 

๑. แฟ้มของแต่ละท่านจะถูกจดัเก็บไวท่ี้หอ้งเจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัการดนตรี  

๒. แฟ้มเอกสารเป็นแฟ้มส่วนตวัส าหรับอาจารย ์และท่านจะตอ้งบนัทึกการมาเรียนของนิสิตดว้ย

ตนเอง 

๓. ในการมาสอนแต่ละคร้ัง ขอใหท้่านหยบิแฟ้มเพื่อน าไปท าบนัทึกการมาเรียนของนิสิตทุกคร้ัง 

๔. การส่ือสารในเร่ืองต่างๆ ท่านสามารถพบไดใ้นแฟ้มเอกสารของท่าน เช่น เอกสารการเบิกจ่าย

ค่าสอน การประกาศแจง้ต่างๆจากวทิยาลยัการดนตรี ปฏิทินวิชาการ การก าหนดการสอบ และ

เร่ืองอ่ืนๆในแฟ้มเอกสารของท่าน  

๕. ท่านสามารถส่งคะแนนสอบและคะแนนจิตพิเศษ โดยการกรอกขอ้มูลคะแนนลงในแบบบนัทึก

การสอน 01 เพื่อท่ีฝ่ายวิชาการหรืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบในการกรอกเกรดในระบบน าไป

ด าเนินการออกเกรดต่อไป โดยจะยึดจากคะแนนท่ีท่านให้ในแฟ้มเอกสารน้ี และกรณีท่ีผูก้รอก
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เกรดในระบบไม่พบขอ้มูล คะแนนของนิสิตจะเป็น 0 หรือพิจารณาจากหลกัฐานการมาเรียน

และการใหค้ะแนนในแฟ้มของอาจารย ์

๖. ภาควชิาดนตรีตะวนัตก จะท าการก าหนดการจดัสอบปลายภาคส าหรับรายวชิาปฏิบติั  

ในแต่ละภาคการศึกษา ดงัน้ี 

- ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

ดงันั้น การก าหนดสอบปลายภาครายวชิาปฏิบติัของนิสิตทุกแขนงวชิา     จะมีการก าหนด 

ช่วงเวลาเดียวกนั และนิสิตทุกคนจะตอ้งท าการสอบในช่วงเวลาท่ีภาควิชาก าหนดให้เท่านั้น ซ่ึงกรณีนิสิตขอ

สอบไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด นิสิตจะสอบตกในรายวิชานั้นๆหรือกรณีมีเหตุจ าเป็น จะตอ้งมีการ

ส่งหลกัฐานและมีการประชุมคณาจารยฝ่์ายวชิาการ อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ิเศษร่วมกนัเพื่อพิจารณาผล

การอนุมติัขอสอบภายหลงัได ้

๗. นอกจากการติดต่อส่ือสารในแฟ้มเอกสารแลว้ ฝ่ายวชิาการจะท าการแจง้ขอ้ความไปยงั  

E-mail ของแต่ละท่าน เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร 

๘. หากท่านมีขอ้สงสัยดา้นการเรียนการสอน กรุณาติดต่อผูป้ระสานงานประจ าแขนงวชิา หรือฝ่าย

วชิาการ ตามขอ้มูลทา้ยเอกสารน้ี 

 

 

ผู้ประสานงานฝ่ายวชิาการ 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ดนตรีตะวนัตกศึกษา) อาจารยว์รินธร สีเสียดงามโทร.๐๘๙-๑๕๙-๓๘๙๘ 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (ดนตรีตะวนัตก)  อาจารยณ์ฐัศรัณย ์ทฤษฎิคุณ โทร.๐๘๖-๓๙๓-๕๓๐๑ 
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ข้อมูลอาจารย์พเิศษ 

ช่ือ-สกุล__________________________________________ช่ือรายวชิาท่ีสอน______________________ 

แขนงวชิา___________________________________ต าแหน่ง___________________________________ 

สถานท่ีท างาน_________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได_้____________________________ID Line_______________________ 

E-mail_________________________________________(กรณีมี G-mail ใหใ้ชเ้ป็น Account ของ G-mail) 

Facebook______________________________________ 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานกบัท่านคือ ______________________________________ 

 

ระบุจ านวนนิสิตทีส่อน(ท าเคร่ืองหมาย✓ ไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 

หลกัสูตรเก่า (ภาคปกติ) ชั้นปีท่ี ๒-๔  ครุศาสตรบณัฑิต จ านวน________คน 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จ านวน________คน 

หลกัสูตรเก่า (ภาค กศ.พ.) ชั้นปีท่ี ๒-๔  ครุศาสตรบณัฑิต จ านวน________คน 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จ านวน________คน 

 

หลกัสูตรปรับปรุง ชั้นปีท่ี ๑   ครุศาสตรบณัฑิต จ านวน________คน 

       หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต จ านวน______คน 
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แบบบันทกึการสอนอาจารย์พเิศษ 

รายวิชา______________________________________กลุม่วิชา________________________ 

ช่ือ-สกลุอาจารย์พิเศษ___________________________________ 

วนัท่ี เนือ้หาท่ีสอน ภาระงานส าหรับนิสิต 
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รายช่ืออาจารย์อาจารย์ประจ าผู้แทนกลุ่มวชิา 
ภาควชิาดนตรีตะวนัตก 

 
ช่ือ-สกุล แขนงวชิา เบอร์โทรศพัท ์ E-mail 

อาจารยภ์าคภูมิ เต๋ียวงษสุ์วรรณ์ ดนตรีสมยันิยม 095-826-5353  
อาจารยณ์ัฐพล เฟ่ืองอกัษร ดนตรีแจส๊ 081-583-5445  
ผศ.เอกชยั พุหิรัญ การประพนัธ์เพลง 083-543-2489  
อาจารยสุ์ขนิษฐ ์สะสมสิน วงโยธวาทิต 089-107-8769 trombonem@hotmail.com 
อาจารยส์รีวนัท ์วาทะวฒันะ เคร่ืองสายคลาสสิก 089-174-3808  
อาจารยพ์ฒัน์กิจ โชคพฒันเร่ืองกิต เทคโนโลยดีนตรี 061-529-5990  
อาจารยพ์นสั ตอ้งการพานิช เคร่ืองเอกกลองชุด 089-162-3624 Gump_Exotic@@hotmail.com 
อาจารยว์รินธร สีเสียดงาม หลกัสูตรครุศาสตร์ 089-159-3898 Yingyiizzsi@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางสอนอาจารย์พเิศษ ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๐ช่ือ-สกุลอาจารย์ผู้สอน_______________________________________________ 

รายวชิาทีส่อน_______________________________________สถานที่ท าการสอน (ห้องเรียน)_______________________________________ 
 

วนั/เวลา 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 

จันทร์ 
 
 

          

องัคาร 
 
 

          

พุธ 
 
 

          

พฤฯ 
 
 

          

ศุกร์ 
 
 

          

เสาร์ 
 
 

          

อาทติย์ 
 
 

          

 

หมายเหตุกรณีอ่ืนๆ โปรดระบุ__________________________________________________________________________________________________________ 

กรณีสปัดาห์ใดท่ีท่านไม่สามารถมาสอนได ้กรุณาแจง้ผูป้ระสานงานฝ่ายวชิาการ เพ่ือรับทราบขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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รายวชิา____________________________________กลุม่วิชา_____________________________________________ 

ช่ือ-สกลุอาจารย์ผู้สอน___________________________________ ห้องสอน______________________ภาคเรียนที่_______ปีการศกึษา__________เคร่ืองเอก_____________ 

ช่ือ-สกลุ นิสติ รหสันิสติ 

คะ
แน
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                   

                   

                   
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

ค าชีแ้จง : โปรดบนัทกึช่ือ-สกลุนสิติ และรหสันิสติทกุคนท่ีทา่นสอน   

บนัทกึวนัท่ีสอน และท าเคร่ืองหมาย ✓ในช่องวนัท่ีมาท าการสอน ทกุครัง้  

 

นิสิตขาดเรียน ท าเคร่ืองหมาย   X  , ผูส้อนลาสอน ท าเคร่ืองหมาย    - 
กรณีผูส้อนท าการสอนชดเชย ใหร้ะบเุลข 2 
(หมายถึงการชดเชยชัว่โมงสอนมากกว่า 1 ครัง้ในวนัทีม่าสอน) 



คณะผู้จัดท ำ 
 

 

 

 ที่ปรึกษำ  

❖ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ    คณบดี 

❖ อาจารย์จีระพันธ์  อ่อนเถื่อน   รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย  พุหิรัญ   ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพ 
 

 

 รวบรวมข้อมูล/รูปเลม่  
❖ นายรัตถากร   ทองนุ่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  
  

   

 เผยแพร่โดย   

❖ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จกเจ้าพระยา 

     โทรศัพท์. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐ ต่อ 2065  โทรสาร. ๐๒-๔๖๖-๘๐๖๐   
 

  

 
 
 
 




