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หลกัสตูรดุรยิางคศาสตรมหาบณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Music Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Music 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ดศ.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.M. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยดนตรี และ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางดานดนตรี ตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะที่เปนศาสตรและศิลป มีความสามารถในการแสวงหาความรูเพื่อการ
พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการบูรณาการองคความรูเพื่อสรางสรรคงานดนตรีที่มีคุณคาและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 
ความสําคัญ 
 ดนตรีเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีสวนในการสงเสริมพัฒนการทางอารมณ ความคิดสรางสรรค และเปน
เคร่ืองบงช้ีถึงพัฒนาการทางปญญาของมนุษย การใหการศึกษาดนตรีจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
มนุษยและสังคม 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางดานดนตรี มีความคิดสรางสรรค มีความคิดริเร่ิม รูจักคนควา 
เรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของสังคม ในเร่ืองบุคลากรที่มีความชํานาญ
ในศาสตร และศิลปของดนตรีในระดับสูง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางดานดนตรีในการบูรณาการองคความรู และประสบการณเพื่อ
นําไปสูการสรางสรรคงานที่มีคุณคาตอสังคม 
 3. เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในการสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาดนตรี 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน ทุกวันจันทร - วันศุกร  เวลา 09.00-18.30 น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขาวิชาดนตรีจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน   คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และ/หรือมี
ประสบการณการแสดงและการสอนดนตรี หรือโดยดุลยพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร สวนแผน ก แบบ ก 2 (ศึกษา
รายวิชาและทําวิทยานิพนธ) และแผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน   คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง รวมท้ังมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ี
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อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม(Proceedings)  

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรที่ รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตอง
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการ
วัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร 
อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  
จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก1 
 1. ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   2.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
   2.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 
   2.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer 

Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   2.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) 
 3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
  
 แผน ก แบบ ก2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะ
รับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 
   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา  
   3.4  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง    
        
  แผน ข  
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียน

และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
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สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

     2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
     3. ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้  
      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    39  หนวยกิต 
    1)   ศึกษารายวิชา       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   วิทยานิพนธ          39 หนวยกิต 
    3)  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0 หนวยกิต 
 2. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)หนวยกิตตลอดหลักสูตร    39  หนวยกิต 
    1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาพื้นฐาน        9 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
    4)  หมวดวิชาเลือก                    3 หนวยกิต 
    5)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 3. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)หนวยกิตตลอดหลักสูตร    39  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน        9 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
    4) หมวดวิชาเลือก        9 หนวยกิต 
    5) การศึกษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 
    6) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
มีดังตอไปนี้ 
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
MUS  511  การประสานเสียงและสังคีตลักษณ     3(3-0-6) 
   (Harmony and Form) 
MUS  512  โสตทักษะ          1(0-2-1) 
   (Aural Skills) 
MUS  551  ประวัติดนตรีแจส         3(3-0-6) 
   (Jazz History) 
 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)     9  หนวยกิต 
MUS  601  ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี       3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Music)  
MUS  602  ดนตรีต้ังแตป ค.ศ.1900       3(3-0-6) 
   (Music Since 1900)  
MUS  610  ดนตรีวิเคราะห         3(3-0-6) 
   (Analytical Studies in Music) 
  

3. หมวดวิชาบังคับ (ในแตละแขนง)     15  หนวยกิต 
 กําหนดใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ประกอบดวยรายวิชาดังนี้ 
  3.1 แขนงวิชาการประพันธเพลง ใหเรียนทุกรายวิชาดังตอไปนี้  
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
   (Seminar in Music Literature) 
MUS  611  การประพันธเพลง 1        3(1-6-5) 
   (Composition I)  
MUS  612  การประพันธเพลง 2        3(1-6-5) 
   (Composition II)  
MUS  613  การประพันธเพลง 3        3(1-6-5) 
   (Composition III)  
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MUS  614  การประพันธเพลง 4        3(1-6-5) 
   (Composition IV)  
MUS  619  การแสดงผลงานการประพันธเพลง      0(0-0-0) 
   (Composition Recital) 
  3.2 แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี ใหเรียนทุกรายวิชาดังตอไปนี้  
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
   (Seminar in Music Literature) 
MUS  615  การวิเคราะหดนตรีโทโนล       3(3-0-6) 
   (Analysis of Tonal Music)  
MUS  616  การวิเคราะหดนตรีโพสตโทโนล      3(3-0-6) 
   (Analysis of Post-Tonal Music)  
MUS  617  สัมมนาทฤษฎีดนตรี        3(2-2-5) 
   (Seminar in Music Theory)  
MUS  618  การสอนทฤษฎีดนตรี        3(2-2-5) 
   (Music Theory Pedagogy) 
  3.3  แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน ใหเรียนทุกรายวิชาดังตอไปนี้  
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
   (Seminar in Music Literature) 
MUS  621  ดนตรีปฏิบัติ 1         3(1-6-5) 
   (Applied Music I)  
MUS  622  ดนตรีปฏิบัติ 2         3(1-6-5) 
   (Applied Music II)  
MUS  623  ดนตรีปฏิบัติ 3         3(1-6-5) 
   (Applied Music III) 
MUS  629  การแสดงดนตรี         0(0-0-0) 
   (Recital) 
MUS  671  สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน     3(2-2-5) 
   (Seminar in Music Performance and Pedagogy)  
MUS  679  การแสดงดนตรีและการบรรยาย     0(0-0-0) 
   (Lecture Recital) 
  3.4 แขนงวิชาดนตรีแจสศึกษา ใหเรียนทุกรายวิชาดังตอไปนี้  
MUS  651  ดนตรีแจสและการวิเคราะห      3(3-0-6) 
   (Jazz Styles and Analysis)  
MUS  652  การประพันธดนตรีแจส       3(3-0-6) 
   (Jazz Composition)  
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MUS  653  สัมมนาการอิมโพรไวสดนตรีแจส     3(2-2-5) 
   (Seminar in Jazz Improvisation)  
MUS  654  การสอนดนตรีแจส        3(2-2-5) 
   (Jazz Pedagogy)  
MUS  659  การแสดงดนตรีแจส        0(0-0-0) 
   (Jazz Recital)  
MUS  681  ปฏิบัติรวมวง 1          1(0-2-1) 
   (Ensemble I)  
MUS  682  ปฏิบัติรวมวง 2         1(0-2-1) 
   (Ensemble II) 
MUS  683  ปฏิบัติรวมวง 3          1(0-2-1) 
   (Ensemble III)  
 

4. หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาจะตองเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือในหมวดวิชาบังคับอ่ืนๆที่เปดสอนในหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต และ
แผน ข เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิตดังนี้ 
MUS  603  การแตงทํานองสอดประสาน      3(3-0-6) 
   (Counterpoint) 
MUS  609  หัวขอพิเศษในดนตรี        3(3-0-6) 
   (Special Topics in Music) 
MUS  624  ดนตรีปฏิบัติ 4         3(1-6-5) 
   (Applied Music IV) 
MUS  625  การบรรเลงเปยโนประกอบและการสอน    3(2-2-5) 
   (Piano Accompanying and Coaching) 
MUS  631  ดนตรีปฏิบัติรอง 1        3(1-6-5) 
   (Applied Music Secondary I) 
MUS  632  ดนตรีปฏิบัติรอง 2        3(1-6-5) 
   (Applied Music Secondary II) 
MUS  73  การเรียนรูและพฤติกรรมทางดนตรี     3(3-0-6) 
   (Music Learning and Behavior) 
MUS  674  ดนตรีปฐมวัย          3(3-0-6) 
   (Early Childhood Music) 
MUS  675  การอํานวยเพลงข้ันสูง        3(2-2-5) 
   (Advanced Conducting) 
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MUS  676  การฝกปฏิบัติในการสอนดนตรี      2(0-6-5) 
   (Practicum in Music Pedagogy) 
MUS  684  ปฏิบัติรวมวง 4         1(0-2-1) 
   (Ensemble IV) 
 
 5. วิทยานิพนธ (แผน ก ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
  5.1 แผน ก แบบ ก 1 
MUS  695  การสอบวัดคุณสมบัติ        0(0-0-0) 
   (Qualifying Examinations)  
MUS  696  วิทยานิพนธ           39(0-117-59) 
   (Thesis) 
  5.2 แผน ก แบบ ก 2 
MUS  695  การสอบวัดคุณสมบัติ        0(0-0-0) 
   (Qualifying Examinations)   
MUS  699  วิทยานิพนธ          12(0-36-18) 
   (Thesis) 
  5.3 แผน ข  
MUS  697  การศึกษาคนควาอิสระ        6 ( 0 -1 8 -9 )
   (Independent Study)  
MUS  698  การสอบประมวลความรู       0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
 
แสดงแผนการศึกษา   
 ระบบทวิภาค 

แผน ก แบบ ก 1 (ทาํวิทยานพินธ) 
ชัน้ปที ่1

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  696    วทิยานิพนธ                     9(0-27-14) 

             (Thesis)  
รวม   9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  696    วทิยานิพนธ                       9(0-27-14)

             (Thesis)  
รวม   9  หนวยกิต

ชัน้ปที ่2
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 
             (Qualifying Examinations) 
MUS  696    วทิยานิพนธ                     9(0-27-14) 
             (Thesis) 

รวม   9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  696    วทิยานิพนธ                      12(0-36-18)
             (Thesis) 
                              
         

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก 2 (การศึกษารายวชิาและทาํวิทยานพินธ) 
แขนงวชิาการประพนัธเพลง (Music Composition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
MUS  611    การประพันธเพลง 1                3(1-6-5)
             (Composition I) 
 
 

รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                     3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  611    การประพันธเพลง 2                 3(1-6-5) 
             (Composition II) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต

ชัน้ปที ่2
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  613    การประพันธเพลง 3                3(1-6-5)
             (Composition III) 
MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 
             (Qualifying Examinations)     
MUS  699    วิทยานิพนธ                       3(0-9-5) 
             (Thesis)  
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  614    การประพันธเพลง 4                  3(1-6-5)
             (Composition IV) 
MUS  619    การแสดงผลงานการประพันธเพลง     0(0-0-0)
             (Composition IV) 
MUS  699    วิทยานิพนธ                       9(0-27-14)
             (Thesis) 
 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก 2 (การศึกษารายวชิาและทาํวิทยานพินธ) 
แขนงวชิาทฤษฏดีนตร ี(Music Theory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี           3(3-0-6) 
             (Research Methodology in Music) 
 
 
 
 

รวม   3  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  615    การวิเคราะหดนตรีโทโนล             3(3-0-6) 
             (Analysis of Tonal Music) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  616    การวิเคราะหดนตรีโพสตโทโนล      3(3-0-6)
             (Analysis of Post-Tonal Music) 
MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 
             (Qualifying Examinations)     
MUS  699    วิทยานิพนธ                       3(0-9-5) 
             (Thesis)  
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  617    สัมมนาทฤษฎีดนตรี                  3(2-2-5)
             (Seminar in Music Theory) 
MUS  618    การสอนทฤษฎีดนตรี                 3(2-2-5)
             (Music Theory Pedagogy) 
MUS  699    วิทยานิพนธ                       9(0-27-14)
             (Thesis) 
 
 
 
 

รวม   15  หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก 2 (การศึกษารายวชิาและทาํวิทยานพินธ) 
แขนงวชิาการแสดงดนตรแีละการสอน (Music Performance and Pedagogy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
MUS  621    ดนตรีปฏิบัต ิ1                     3(1-6-5)
             (Applied Music I) 
 
 

รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  622    ดนตรีปฏิบัต ิ2                      3(1-6-5) 
             (Applied Music II) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  623    ดนตรีปฏิบัต ิ3                    3(1-6-5) 
             (Applied Music III) 
MUS  671    สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน  3(1-6-5)
             (Seminar in Music Performance and  
             Pedagogy) 
MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 
             (Qualifying Examinations)     
MUS  699    วิทยานิพนธ                       3(0-9-5) 
             (Thesis) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  624    ดนตรีปฏิบัต ิ4                      3(1-6-5) 
             (Applied Music IV) 
MUS  629    การแสดงดนตร ี                    0(0-0-0) 
             (Recital) 
MUS  699    วิทยานิพนธ                       9(0-27-14)
             (Thesis) 
 
 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก 2 (การศึกษารายวชิาและทาํวิทยานพินธ) 
แขนงวชิาดนตรีแจสศึกษา (Jazz Studies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี            3(3-0-6) 
             (Research Methodology in Music) 
MUS  651    ดนตรีแจสและการวิเคราะห         3(3-0-6) 
             (Jazz Styles and Analysis) 
MUS  681    ปฏิบัติรวมวง 1                    1(0-2-1)
             (Ensemble I) 

รวม   7  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  653    สัมมนาการอิมโพรไวสดนตรแีจส      3(2-2-5) 
             (Seminar in Jazz Improvisation) 
MUS  682    ปฏิบัติรวมวง 2                     1(0-2-1) 
             (Ensemble II) 

รวม   7  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  652    การประพันธดนตรแีจส             3(3-0-6) 
             (Jazz Composition) 
MUS  683    ปฏิบัติรวมวง 3                    1(0-2-1)
             (Ensemble III) 
MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 
             (Qualifying Examinations)     
MUS  699    วิทยานิพนธ                       3(0-9-5) 
             (Thesis)  
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   13  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  654    การสอนดนตรแีจส                   3(2-2-5)
             (Jazz Pedagogy) 
MUS  659    การแสดงดนตรีแจส                  0(0-0-0)
             (Jazz Recital) 
MUS  699    วิทยานิพนธ                       9(0-27-14)
             (Thesis) 
 
 
 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
แขนงวชิาการประพนัธเพลง (Music Composition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
MUS  611    การประพันธเพลง 1                3(1-6-5)
             (Composition I) 
 
 

รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  611    การประพันธเพลง 2                  3(1-6-5)
             (Composition II) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  613    การประพันธเพลง 3                3(1-6-5)
             (Composition III) 
MUS  698    การสอบประมวลความรู            0(0-0-0)
             (Comprehensive Exam)     
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  614    การประพันธเพลง 4                  3(1-6-5)
             (Composition IV) 
MUS  619    การแสดงผลงานการประพันธเพลง     0(0-0-0)
             (Composition IV) 
MUS  697    การศึกษาคนควาอิสระ              6(0-18-9)
             (Independent Study) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x)
             (Music Elective) 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
แขนงวชิาทฤษฏดีนตร ี(Music Theory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
 
 
 
 

รวม   3  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  615    การวิเคราะหดนตรีโทโนล             3(3-0-6) 
             (Analysis of Tonal Music) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  616    การวิเคราะหดนตรีโพสตโทโนล      3(3-0-6)
             (Analysis of Post-Tonal Music) 
MUS  698    การสอบประมวลความรู            0(0-0-0)
             (Comprehensive Exam)     
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  617    สัมมนาทฤษฎีดนตรี                  3(2-2-5)
             (Seminar in Music Theory) 
MUS  618    การสอนทฤษฎีดนตรี                 3(2-2-5)
             (Music Theory Pedagogy) 
MUS  697    การศึกษาคนควาอิสระ              6(0-18-9)
             (Independent Study) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x)
             (Music Elective) 
 
 

รวม   15  หนวยกิต
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
แขนงวชิาการแสดงดนตรแีละการสอน (Music Performance and Pedagogy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
MUS  621    ดนตรีปฏิบัต ิ1                     3(1-6-5)
             (Applied Music I) 
 
 

รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  622    ดนตรีปฏิบัต ิ2                      3(1-6-5) 
             (Applied Music II) 
MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี            3(3-0-6) 
             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  623    ดนตรีปฏิบัต ิ3                    3(1-6-5) 
             (Applied Music III) 
MUS  671    สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน  3(1-6-5)
             (Seminar in Music Performance and  
             Pedagogy) 
MUS  698    การสอบประมวลความรู            0(0-0-0)
             (Comprehensive Exam)     
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective)  

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  624    ดนตรีปฏิบัต ิ4                      3(1-6-5) 
             (Applied Music IV) 
MUS  629    การแสดงดนตร ี                    0(0-0-0) 
             (Recital) 
MUS  697    การศึกษาคนควาอิสระ              6(0-18-9)
             (Independent Study) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x)
             (Music Elective) 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
แขนงวชิาดนตรีแจสศึกษา (Jazz Studies) 

 
คําอธิบายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                               (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
มีดังตอไปนี้ 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6)
             (Research Methodology in Music) 
MUS  651    ดนตรีแจสและการวิเคราะห         3(3-0-6) 
             (Jazz Styles and Analysis) 
MUS  681    ปฏิบัติรวมวง 1                    1(0-2-1)
             (Ensemble I) 

รวม   7  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  610    ดนตรีวิเคราะห                      3(3-0-6) 
             (Analytical Studies in Music) 
MUS  653    สัมมนาการอิมโพรไวสดนตรแีจส      3(2-2-5) 
             (Seminar in Jazz Improvisation) 
MUS  682    ปฏิบัติรวมวง 2                     1(0-2-1) 
             (Ensemble II) 

รวม   7  หนวยกิต
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 
MUS  602    ดนตรีตั้งแตปค.ศ.1900             3(3-0-6) 
             (Music Since 1900) 
MUS  652    การประพันธดนตรแีจส             3(3-0-6) 
             (Jazz Composition) 
MUS  683    ปฏิบัติรวมวง 3                    1(0-2-1)
             (Ensemble III) 
MUS  698    การสอบประมวลความรู            0(0-0-0)
             (Comprehensive Exam)     
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
             (Music Elective) 

รวม   13  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
MUS  654    การสอนดนตรแีจส                   3(2-2-5)
             (Jazz Pedagogy) 
MUS  659    การแสดงดนตรีแจส                  0(0-0-0)
             (Jazz Recital) 
MUS  697    การศึกษาคนควาอิสระ              6(0-18-9)
             (Independent Study) 
MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x)
             (Music Elective) 
 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต
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 Development of English language skills with the emphasis on reading comprehension in content areas, 
and academic writing to enhance student’s ability to read and understand technical and non-technical English;  
course materials taken from newspapers, journal articles, websites as well as textbooks relevant to the 
student’s various fields of study. 
 
MUS  511  การประสานเสียงและสังคีตลักษณ     3(3-0-6) 
   (Harmony and Form) 
 การประสานเสียงและโครงสรางของบทประพันธโฮโมโฟนีและโพลิโฟนี โดยครอบ คลุมถึงสังคีตลักษณ 
ทํานองเพลง ทํานองสอดประสาน แนวเบสตัวเลข เสียงประสานไดอาโทนิก และโครมาติก 
 Harmony and musical structure of homophonic and polyphonic compositions including form, melody 
counterpoint, figured bass, diatonic and chromatic harmony. 
 
MUS  512  โสตทักษะ          1(0-2-1) 
   (Aural Skills) 
 ทักษะการฟงและการรอง การจดทํานองและเสียงประสานที่เก่ียวของกับการประสาน เสียงไดอาโทนิกและ
โครมาติก 
 Aural and sight-singing skills; melodic and harmonic dictation related to diatonic and chromatic 
harmony. 
 
MUS  551  ประวัติดนตรีแจส         3(3-0-6) 
   (Jazz History) 
 วิวัฒนาการของดนตรีแจสต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนนพัฒนาการของดนตรีแจสในแตละชวงเวลาทั้ง
ทางดานดนตรีและประวัติศาสตร รวมถึงการวิเคราะหในเชิงลึก เก่ียวกับนักดนตรีแจส นักเรียบเรียงเสียงประสาน 
และนักประพันธเพลงแจสที่สําคัญ เนนทักษะการฟง และการเขียน 
 Evolution of jazz from its beginnings to the present; historical development of jazz at each period; 
in-depth analysis of its major performers, arrangers, and composers; listening skills and critical writing skills. 
 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)    9  หนวยกิต 
MUS  601  ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี       3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Music) 
 ระเบียบวิธีวิจัยในงานดนตรี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ งานวิจัยเชิง บรรยาย สุนทรียศาสตร 
ปรัชญา ประวัติศาสตร และงานวิจัยเชิงทดลอง เปนตน การนําเสนอหัวขอ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
และงานสรางสรรค  
 Research methodologies used in music; qualitative and quantitative procedures; research methos : 
descriptive research,  aesthetic inquiry, philosophical inquiry, historical research and experimental research; 
presentation of the selected topics for thesis or the independent study and creative projects.   
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MUS  602  ดนตรีตั้งแตป ค.ศ.1900       3(3-0-6) 
   (Music Since 1900) 
 ประวัติและพัฒนาการของรูปแบบดนตรีตะวันตกต้ังแตชวงตนของศตวรรษท่ียี่สิบ ที่มาของดนตรีศตวรรษท่ี
ยี่สิบ การสลายตัวของระบบอิงกุญแจเสียง กระแสอิมเปรชัน ระบบไรกุญแจเสียง ระบบแถวโนต และระบบแถวโนต
สิบสองตัว ระบบแถวโนตแบบบูรณาการ ดนตรีไฟฟา และกระแสหลังสมัยใหมในดนตรี 
 History of Western musical styles and development from the beginning of the twentieth century; 
background and predecessors of the twentieth-century music; breakdown of tonality, Impressionism, atonality, 
serialism and twelve-tone music, integral serialism, electronic music and post-modernism in music.  
 
MUS  610  ดนตรีวิเคราะห         3(3-0-6) 
   (Analytical Studies in Music) 
 เทคนิคการวิเคราะหงานประพันธดนตรีในชวงศตวรรษท่ีสิบแปดถึงศตวรรษท่ียี่สิบ การวิเคราะห
องคประกอบตางๆของบทเพลงสําคัญ เชน จังหวะ เสียงประสาน หนวยทํานองยอย โครงสรางพื้นฐาน และสังคีต
ลักษณ เปนตน  
 Analytical techniques and issues relevant to eighteenth–twentieth centuries music; analysis of various 
musical dimensions in a core repertoire such as meter/rhythm, harmonic syntax, motivic structure, deeper-
level linear structure, and formal processes. 
 
 3. หมวดวิชาบังคับ (ในแตละแขนง)     15  หนวยกิต 
 กําหนดใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ประกอบดวยรายวิชาดังนี้ 
  3.1 แขนงวิชาการประพันธเพลง 
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
    (Seminar in Music Literature) 
 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผานบทเพลงคัดสรรที่ไดจากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตรดนตรี การ
วิเคราะหดนตรี และการแสดงดนตรี 
 An in-depth study and seminar of different aspects of the history and literature of selected music 
through historic research, analysis of music, and performance practice. 
 
MUS  611  การประพันธเพลง 1        3(1-6-5) 
    (Composition I) 
 การประพันธดนตรีสําหรับวงดนตรีกลุมเล็ก และ/หรือกลุมใหญ วิธีการพัฒนาหนวย ทํานองยอยเอกในการ
ประพันธดนตรีแบบหลังระบบอิงกุญแจเสียง ทักษะการประพันธ การเรียบเรียง เคร่ืองดนตรี และความคิดสรางสรรค
ในการประพันธ ศึกษาวิธีการประพันธและสุนทรียศาสตรรวมสมัย การจัดเตรียมโนตเพลงรวมและเอกสาร
ประกอบการแสดงอ่ืนๆ และการแสดง ผลงานการประพันธ  
 Composition for chamber and/or larger ensembles; motivic development skill in post-tonal 
composition; craftsmanship, instrumentation and personal creativity in composition; detailed study of recent 
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compositions, techniques, and aesthetics; score and performance materials preparation and composition 
performance. 
 
MUS  612  การประพันธเพลง 2        3(1-6-5) 
   (Composition II) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 611 การประพันธเพลง 1 
 การประพันธดนตรีสําหรับวงดนตรีกลุมเล็ก กลุมใหญ และการประพันธดนตรีสําหรับ เคร่ืองดนตรีไฟฟา เชน 
ระบบสังเคราะหเสียงตางๆและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ทักษะการประพันธ และความคิดสรางสรรคในการ
ประพันธ  ศึกษาวิธีการประพันธและสุนทรียศาสตรรวมสมัย  การจัดเตรียม โนตเพลงรวมและเอกสารประกอบการ
แสดงอ่ืนๆ และการแสดงผลงานการประพันธ 
 Composition for chamber ensemble, large ensembles and composition for electronic instruments such 
as sound generators and computer applications; craftsmanship and personal creativity in composition; detailed 
study of recent compositions, techniques, and aesthetics; score and performance materials preparation and 
composition performance. 
 
MUS  613  การประพันธเพลง 3        3(1-6-5) 
   (Composition III) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 612 การประพันธเพลง 2 
 การประพันธดนตรีสําหรับเคร่ืองดนตรีไฟฟาและเคร่ืองดนตรีอะคูสติก ทักษะการประ พันธและความคิด
สรางสรรคในการประพันธ ปญหาการบันทึกโนต สังคีตลักษณ และการประสานเสียง ในการประพันธดนตรีแบบหลัง
สมัยใหม ศึกษาวิธีการประพันธและสุนทรียศาสตรรวมสมัย การจัดเตรียม โนตเพลงรวมและเอกสารประกอบการ
แสดงอ่ืนๆ และการแสดงผลงานการประพันธ 
 Electro-acoustic composition utilizing electronic medium with live performers; craftsmanship and 
personal creativity in composition; problem of notation, form and harmony in post-modern composition; 
detailed study of recent compositions, techniques, and aesthetics; score and performance materials 
preparation and composition performance. 
 
MUS  614  การประพันธเพลง 4        3(1-6-5) 
   (Composition IV) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 613 การประพันธเพลง 3 
 การประพันธดนตรีแบบอัลกอริทึมมิกสําหรับเคร่ืองดนตรีไฟฟา และ/หรือเคร่ืองดนตรี  อะคูสติก ทักษะการ
ประพันธและความคิดสรางสรรคในการประพันธ ปญหาการบันทึกโนต สังคีตลักษณ และการประสานเสียงในการ
ประพันธดนตรีแบบหลังสมัยใหม ศึกษาวิธีการประพันธและสุนทรียศาสตร รวมสมัย  การจัดเตรียมการแสดงผลงาน
การประพันธระดับมหาบัณฑิต 
 Algorithmic composition utilizing electronic medium and/or live performers; craftsmanship and personal 
creativity in composition; problems of form and harmony in post-modern composition; detailed study of  
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recent compositions, techniques, and aesthetics; preparation for the Master’s degree composition recital. 
 
MUS  619  การแสดงผลงานการประพันธเพลง     0(0-0-0) 
   (Composition Recital) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 613 การประพันธเพลง 3  
 การแสดงผลงานการประพันธระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกวา บังคับสําหรับนักศึกษาแขนง
การประพันธเพลง   
 A public graduate composition recital of 45 minutes or more; required for all composition majors. 
 
  3.2 แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี 
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
   (Seminar in Music Literature) 
 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผานบทเพลงคัดสรรที่ไดจากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตรดนตรี การ
วิเคราะหดนตรี และการแสดงดนตรี  
 An in-depth study and seminar of different aspects of the history and literature of selected music 
through historic research, analysis of music, and performance practice. 
 
MUS  615  การวิเคราะหดนตรีโทโนล       3(3-0-6) 

  (Analysis of Tonal Music) 
 การวิเคราะหข้ันสูงสําหรับงานประพันธดนตรีในชวงศตวรรตท่ีสิบเจ็ดถึงศษตวรรต ที่สิบเกา อาทิเชนงาน
ประพันธของ เจ เอส บาค ไฮเดิน โมสารต เบโธเฟน บราหม ไชคอฟสกี และโชแปง เปนตน วิธีการใชและอิทธิพล
ของการประสานเสียง จังหวะ พื้นผิวดนตรี และสังคีตลักษณ ที่มีตอดนตรีอิงกุญแจเสียง รวมถึงการวิเคราะหแบบ
เชงเกอร 
 Advanced analyses of music composed during the common practice period such as music of J. S. 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky and Chopin; aspects of harmony, rhythm, texture and 
form and their influences on tonal music; Schenkerian analysis. 
 
MUS  616  การวิเคราะหดนตรีโพสตโทโนล      3(3-0-6) 
   (Analysis of Post-Tonal Music) 
 การวิเคราะหงานประพันธดนตรีในชวงหลังการสลายตัวของระบบอิงกุญแจเสียง ตะวันตกเชน ดนตรีของ
สํานักดนตรีเวียนนาที่สอง อิกอร สตราวินสกี และ เบลา บารตอก เปนตน แนะนําเคร่ืองมือการวิเคราะหหลาย
ประเภท ประกอบดวย ระบบแถวโนตสิบสองตัว และทฤษฎีชุดโนต และการทบทวนการวิเคราะหดนตรีอิงกุญแจเสียง 
ที่มีการใชการประสานเสียงแบบโครมาติกที่ซับซอน 
 Analyses of music composed after the breakdown of the western tonality such as music of the 
Second Viennese School, Igor Stravinsky and Bela Bartok; various techniques including the twelve-tone system 
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and set theory to be introduced as analysis tools; a short review of analysis of tonal work utilized extended 
chromaticism.   
 
MUS  617  สัมมนาทฤษฎีดนตรี        3(2-2-5) 
   (Seminar in Music Theory) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห 
 การสัมนาทฤษฎีดนตรีโดยการนําประสบการณและความรูจากการศึกษาวิชาการปที่หนึ่งมาใชในการ
วิเคราะหงานประพันธดนตรีตะวันตกที่สําคัญในสมัยตางๆ เชน บทประพันธสําหรับวงเคร่ืองสายกลุมส่ีของเบโธเฟน
และบารตอก ซิมโฟนีของมาเลอร งานสําหรับวงดนตรีขนาดเลก็ของวาแรสและเมสเซียน และผลงานของบาค เปนตน  
 A seminar in music theory utilizing knowledge and experiences from the first year coursework to 
analyze essential Western music repertoire from various periods : the string quartets of Beethoven and 
Bartok, Mahler’s symphonies, the chamber work of Varese and Messiaen, and Bach’s Art of Fugue. 
 
MUS  618  การสอนทฤษฎีดนตรี        3(2-2-5) 
   (Music Theory Pedagogy) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห   
 การสํารวจส่ือการสอน และการอภิปรายแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาทฤษฎีดนตรี การฝกโสตทักษะ  และ
ทักษะการเลนคียบอรด  รวมถึงจิตวิทยาการเรียนการสอน ตลอดจนการสังเกตการณในชั้นเรียน และการฝกสอน 
 An investigation and discussion of available teaching resources in music theories, aural skills, and 
keyboard skills, including psychology of learning, as well as classroom observation and teaching practice. 
 
  3.3 แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน 
MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 
   (Seminar in Music Literature) 
 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผานบทเพลงคัดสรรที่ไดจากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตรดนตรี การ
วิเคราะหดนตรี และการแสดงดนตรี  
 An in-depth study and seminar of different aspects of the history and literature of selected music 
through historic research, analysis of music, and performance practice. 
 
MUS  621  ดนตรีปฏิบัติ 1         3(1-6-5) 
   (Applied Music I) 
 ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวข้ันกลางตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การ
วิจารณและการแสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of upper intermediate technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 
studying repertoire from a variety of periods.   
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MUS  622  ดนตรีปฏิบัติ 2         3(1-6-5) 
   (Applied Music II) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 621 ดนตรีปฏิบัติ 1   
 ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวข้ันสูงตอนตน การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การวิจารณ 
และการแสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of early advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 
studying repertoire from a variety of periods.   
 
MUS  623  ดนตรีปฏิบัติ 3         3(1-6-5) 
   (Applied Music III) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 622 ดนตรีปฏิบัติ 2   
 ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวข้ันสูง การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การวิจารณ และการ
แสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by studying 
repertoire from a variety of periods.   
 
MUS  629  การแสดงดนตรี         0(0-0-0) 
   (Recital) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 623 ดนตรีปฏิบัติ 3  
 การแสดงเดี่ยวระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกวา 
 A 45 minutes’ public recital at the graduate level. 
 
MUS  671  สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน    3(2-2-5) 
   (Seminar in Music Performance and Pedagogy) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 621 ดนตรีปฏิบัติ 1   
 สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน ศึกษาวรรณกรรม ลีลาการบรรเลง และการสอน รวมถึงจิตวิทยาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเสนอโครงงานวิจัยและการฝกสอน 
 Seminar in performance and pedagogy; study of performance literature, practice, pedagogy, including 
psychology of learning; research projects and supervised teaching experience appropriate to the major 
performance area. 
 
MUS  679  การแสดงดนตรีและการบรรยาย     0(0-0-0) 
   (Lecture Recital) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 671 สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน  
 การแสดงเดี่ยวและการบรรยายระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกวา 
 A public graduate music lecture recital of 45 minutes or more.  
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  3.4 แขนงวิชาดนตรีแจสศึกษา 
MUS  651  ดนตรีแจสและการวิเคราะห      3(3-0-6) 
   (Jazz Styles and Analysis) 
 นวัตกรรมทางการแสดงและการประพันธดนตรีแจสต้ังแตชวงตนของศตวรรษท่ียี่สิบจนถึงปจจุบัน การ
วิเคราะหโนตเพลงรวมวง การอิมโพรไวส และผลงานการบันทึกเสียงของนักดนตรีแจส ที่สําคัญ  
 Performance and compositional innovations in jazz from the twentieth century to present; analysis of 
scores, transcriptions, and recordings by major jazz stylists. 
 
MUS  652  การประพันธดนตรีแจส       3(3-0-6) 
   (Jazz Composition) 
 การประพันธและเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจสข้ันสูง ลักษณะ ลีลา และการเรียบ เรียงเสียงวงดนตรี
ของดนตรีแจสรวมสมัย การแสดงผลงานการประพันธสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็กและ วงใหญ 
 Advanced jazz composition and arranging; contemporary styles and orchestration.; performance of 
compositions for chamber and large-scale pieces.   
 
MUS  653  สัมมนาการอิมโพรไวสดนตรีแจส     3(2-2-5) 
   (Seminar in Jazz Improvisation) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 651 ดนตรีแจสและการวิเคราะห  
 การอภิปรายรวม การฟงดนตรี และการปฏิบัติภายในช้ันเรียนเพื่อศึกษาองคประกอบ ตางๆของการอิมโพร
ไวส เชน จังหวะ ทํานอง  เสียงประสาน  และเสียง  โครงสรางทางการอิมโพรไวส และการประพันธเพลงดวย
องคประกอบเฉพาะตางๆทางดนตรีเพื่อพัฒนาขอบเขตความรูในการสรางสรรคและความสามารถในการแสดง 
 Discussion, listening, and in-class performance on rhythmic, melodic, harmonic, and sonic aspects of 
improvisation; structured improvisation and composition assignments exploring specific musical parameters with 
the aim of expanding students’ knowledge of creative and expressive possibilities. 
 
MUS  654  การสอนดนตรีแจส        3(2-2-5) 
   (Jazz Pedagogy) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 651 ดนตรีแจสและการวิเคราะห  
 วิธีการสอนและสื่อการสอนตางๆท่ีใชในการศึกษาดนตรีแจส แนวทางการสอนการวิเคราะหโนตเพลงรวมวง 
เทคนิคที่ใชในการฝกซอม การสอนทฤษฎีดนตรีแจส การอิมโพรไวส ประวัติดนตรีแจส การวิเคราะหดนตรีแจส และ
แงมุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนา เนื้อหาในการศึกษา ดนตรีแจส รวมถึงจิตวิทยาการเรียนการสอน 
 Teaching methods and materials in jazz studies; a pedagogical approach to analysis of jazz ensemble 
scores; rehearsal techniques, theories, improvisation, history and analysis, and other aspects of the 
development of a jazz study program, including psychology of learning. 
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MUS  659  การแสดงดนตรีแจส        0(0-0-0) 
   (Jazz Recital) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 653 สัมมนาการอิมโพรไวสดนตรีแจส  
 การแสดงดนตรีแจสระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกวา 
 A 45 minutes’ jazz public recital at the graduate level.  
 
MUS  681  ปฏิบัติรวมวง 1         1(0-2-1) 
   (Ensemble I) 
 การรวมวงโดยใชเคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธจากยุคสมัยตางๆในระดับกลาง
ตอนปลาย  
 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Upper 
Intermediate level.  
 
MUS  682  ปฏิบัติรวมวง 2         1(0-2-1) 
   (Ensemble II) 
 การรวมวงโดยใชเคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธจากยุคสมัยตางๆในระดับสูง
ตอนตน  
 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Early Advanced 
level.   
 
MUS  683  ปฏิบัติรวมวง 3         1(0-2-1) 
   (Ensemble III) 
 การรวมวงโดยใชเคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธจากยุคสมัยตางๆในระดับสูง   
 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Advanced level.   
 
  5.4 หมวดวิชาเลือก 
  นักศึกษาจะตองเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือในหมวดวิชาบังคับอ่ืนๆที่เปดสอนใน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจํานวน 3 หนวย
กิต และแผน ข เลือกเรียนจํานวน 9 หนวยกิตดังนี้ 
MUS  603  การแตงทํานองสอดประสาน      3(3-0-6) 
   (Counterpoint) 
 ทบทวนการแตงทํานองสอดประสานในระบบสปชีส การแตงทํานองสอดประสานสําหรับ 2-4 เสียง ใน
รูปแบบซึ่งเปนที่นิยมในชวงคร่ึงแรกของ ศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะในงานของ เจ เอส บาค การเขียนทอนดนตรีส
วีทส อินเว็นชัน ฟวก แคนอน พาซาคาเลีย และ คอราลพรีลูด  
 Review of Species counterpoint; counterpoint for two to four voices in the style popular around the 
first half of the eighteenth century, especially in J.S.Bach’s works; writing suite movements, inventions,  



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 27

fugues, canons, passacaglias and chorale preludes. 
 
MUS  609  หัวขอพิเศษในดนตรี        3(3-0-6) 
   (Special Topics in Music) 
   เงื่อนไขรายวิชา  :  ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 
 ศึกษาหัวขอพิเศษในดนตรีที่เก่ียวของกับ ประวัติ วรรณกรรม ทฤษฎี บุคคลสําคัญ การสอน และลีลาการ
บรรเลง เปนตน  
 Selected topics relating to the history, literature, theory, personalities, pedagogy, and performance 
practices of music. 
 
MUS  624  ดนตรีปฏิบัติ 4         3(1-6-5) 
   (Applied Music IV) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 623 ดนตรีปฏิบัติ 3   
 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวข้ันสูงตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การวิจารณ 
และการแสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of upper advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 
studying repertoire from a variety of periods.   
 
MUS  625  การบรรเลงเปยโนประกอบและการสอน     3(2-2-5) 
   (Piano Accompanying and Coaching) 
   เงื่อนไขรายวิชา  :  ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 
 ทักษะท่ีจําเปนในการบรรเลงเปยโนประกอบ ดวยการฝกแปลงโนตเพลง  การอภิปรายรวม  การฟงดนตรี  
การบรรเลงเปยโนประกอบบทเพลงรองและบทเพลงสําหรับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ  รวมท้ังการฝกปฏิบัติ 
 Essential skills for collaborative performance through score reduction and discussion, listening and 
performance of song and instrumental literature; class performance is required. 
 
MUS  631  ดนตรปีฏิบัติรอง 1          3(1-6-5) 
   (Applied Music Secondary I) 
 ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวข้ันกลางตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การ
วิจารณและการแสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of upper intermediate solo performance technique, interpretation, repertoire, criticism 
and performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
MUS  632  ดนตรีปฏิบัติรอง 2          3(1-6-5) 
   (Applied Music Secondary II) 
 ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวข้ันสูงตอนตน การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพรอมแสดง การวิจารณ 
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และการแสดงเดี่ยวโดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมัย 
 Development of early advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 
studying repertoire from a variety of periods.   
 
MUS  673  การเรียนรูและพฤติกรรมทางดนตรี     3(3-0-6) 
   (Music Learning and Behavior) 
 ทฤษฎีทางพฤติกรรม ทฤษฎีกระบวนการรับรู และทฤษฎีพัฒนาการ ที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอน
ดนตรี 
 Behavioral, cognitive and developmental theories affecting music teaching and learning. 
 
MUS  674  ดนตรีปฐมวัย          3(3-0-6) 
   (Early Childhood Music) 
 ปรัชญาภายใตขอบเขตของวิธีการสอนดนตรี และพัฒนาการของเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป การ
เรียนรูดวยการมีสวนรวมของผูเรียนและผูปกครอง รวมท้ังการจัดชั้นเรียนดนตรีสําหรับเด็กโดยเฉพาะ   
 Philosophies underlying current strategies for teaching music and movement to children from birth to 
age 5; self-contained music classes with parent partners and music class or day care settings for children 
without their parents. 
 
MUS  675  การอํานวยเพลงขั้นสูง        3(2-2-5) 
   (Advanced Conducting) 
   วิชาบังคับกอน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห 
 การพัฒนาทักษะการอํานวยเพลงข้ันสูง และวิธีการฝกซอมวงดนตรี การวิเคราะหบทประพันธสําหรับวง
รูปแบบตางๆ ศึกษาเทคนิคในการวิเคราะหเพื่อการเตรียมการสอนและการปฏิบัติ  รวมท้ังวิธีการสอนดนตรีปฏิบัติ
สําหรับวงขนาดใหญ  
 Advanced conducting skills and rehearsal strategies appropriate to the ensembles; analysis of music 
literatures and how to relate analyzing techniques to preparation and performance; methods of teaching 
music in the large ensemble setting. 
 
MUS  676  การฝกปฏิบัติในการสอนดนตรี      2(0-6-5) 
   (Practicum in Music Pedagogy) 
 การสังเกตการณ และการแนะแนวการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการสอนดนตรี
ตามความถนัดสําหรับผูฝกสอน 
 Observation and teaching guides in a variety of settings, designed to enhance and expand the 
teaching skills of the practicing music educators.  Practicum experiences are arranged according to student 
interests and needs. 
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MUS  684  ปฏิบัติรวมวง 4         1(0-2-1) 
   (Ensemble IV) 
 การรวมวงโดยใชเคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธจากยุคสมัยตางๆในระดับสูง
ตอนปลาย   
 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Upper Advanced 
level.    
 
  5.5 วิทยานิพนธ (แผน ก ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
MUS  695  การสอบวัดคุณสมบัติ         0(0-0-0) 
   (Qualifying Examinations)  
   การสอบวัดคุณสมบัติ เกรด: ผาน/ไมผาน 
   Qualifying examinations in music with the grades of “S” and “U”. 
 
MUS  696  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)    39(0-117-59) 
   (Thesis)  
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาแกนครบถวน  
 การศึกษาคนควาและวิจัยข้ันสูงในหัวขอดานดนตรีตามรูปแบบ และวิธีการวิจัยภายใตการกํากับดูแล การ
ควบคุม และการใหคําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในระหวางทําการวิจัย นักศึกษาตองทําการสอบ
ความกาวหนาผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหนึ่งคร้ัง และเมื่อทําวิจัยเสร็จแลวนักศึกษาตองทํารายงาน
วิทยานิพนธ และตองทําการสอบปองกันวิทยานิพนธ ผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 Individual advanced research work in music using formal research methodologies under the 
supervision of the thesis advisory committee.  During the research process, student must defend their work 
progress with their advisory committee.  After finishing the research, students must submit a final formal 
thesis report and then defend their thesis with a thesis examination committee. 
 
MUS  697  การศึกษาคนควาอิสระ       6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถวน  
 การศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานเปนรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกับดนตรีภายใตการกํากับดูแลและการ
ควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ รวมท้ังการสงรายงานและสอบปองกันผานคณะกรรมการ
สอบการศึกษาคนควาอิสระ 
 Directed individual study and project development on topic related to music supervised by the 
Independent Study advisory committee; a formal written report and an oral defense made with the course 
committee required. 
 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 30 

MUS  698  การสอบประมวลความรู       0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถวน  
   การสอบประมวลความรู เกรด: ผาน/ไมผาน 
   Comprehensive examinations in music with the grades of “S” and “U”.  
 
MUS  699  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)     12(0-36-18) 
   (Thesis)  
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถวน  
 การศึกษาคนควาและวิจัยข้ันสูงในหัวขอดานดนตรีตามรูปแบบ และวิธีการวิจัยภายใต การกํากับดูแล การ
ควบคุม และการใหคําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในระหวางทําการวิจัย นักศึกษาตองทําการสอบ
ความกาวหนาผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหนึ่งคร้ัง และเมื่อทําวิจัยเสร็จแลวนักศึกษาตองทํารายงาน
วิทยานิพนธ และตองทําการสอบปองกันวิทยานิพนธ ผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 Individual advanced research work in music using formal research methodologies under the 
supervision of the thesis advisory committee.  During the research process, student must defend their work 
progress with their advisory committee.  After finishing the research, students must submit a final formal 
thesis report and then defend their thesis with a thesis examination committee.  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  

1. คําอธิบายโดยยอ 
  นักศึกษาไดทําการศึกษา คนควา และวิจัยดานดนตรีในหัวขอที่ตนเองสนใจ ภายใตการกํากับดูแลและ
การใหคําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ หลังจากนักศึกษาไดทําการวิจัย
เสร็จส้ิน นักศึกษาตองทํารายงานการศึกษาคนควาวิจัย และตองสอบปองกันการศึกษาคนควาอิสระ หรือวิทยานิพนธ 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทําวิจัย และเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได 

3. ชวงเวลา 
   แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปที่ 1 และ 2 
   แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปที่ 2  
   แผน ข ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 2  

4. จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1  39 หนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  12 หนวยกิต 
   แผน ข     6 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 ใหนักศึกษาเสนอโครงรางวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาถึงความเปนไปได 
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ของงานวิจัยนั้นๆ 
  5.2 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
  5.3 มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 หลักสูตรแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระจํานวน 2 ทาน 
หรือวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน 
  6.2 นักศึกษาเสนองานวิจัย เพื่อสอบปองกันการศึกษาคนควาอิสระ หรือวิทยานิพนธ โดยตองมีผลผาน
เปนมติเอกฉันทจากคณะกรรมการทุกทาน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักดนตรี 
 2. นักวิชาการดานดนตรี 
 3. อาจารยดานดนตรี 
 4. นักประพันธเพลง 
 
สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยดนตรี  ชั้น 2 ศาลาดนตรีสุริยเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 6262 
www.rsu.ac.th/music        e-mail: wongduanster@gmail.com , chutima.a@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
 
 
 
 
 


