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หลกัสตูรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Music Program 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Music 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : ดศ.ม. 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.M. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยดนตรี และ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ�งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเป�นเลิศทางด�านดนตรี ตระหนักถึง

ความสําคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะที่เป�นศาสตร�และศิลป� มีความสามารถในการแสวงหาความรู�เพ่ือการ

พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการบูรณาการองค�ความรู�เพ่ือสร�างสรรค�งานดนตรีท่ีมีคุณค�าและมีความรับผิดชอบต�อ

สังคม 

 

ความสําคัญ 

 ดนตรีเป�นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส�วนในการส�งเสริมพัฒนาการทางอารมณ� ความคิดสร�างสรรค� และเป�น

เครื่องบ�งชี้ถึงพัฒนาการทางป�ญญาของมนุษย� การให�การศึกษาดนตรีจึงเป�นป�จจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา

มนุษย�และสังคม 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป�นเลิศทางด�านดนตรี มีความคิดสร�างสรรค� มีความคิดริเริ่ม รู�จักค�นคว�า 

เรียนรู�ด�วยตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต�องการของสังคม ในเรื่องบุคลากรท่ีมีความชํานาญ

ในศาสตร� และศิลป�ของดนตรีในระดับสูง 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด�านดนตรีในการบูรณาการองค�ความรู� และประสบการณ�เพ่ือ

นําไปสู�การสร�างสรรค�งานที่มีคุณค�าต�อสังคม 

 3. เพ่ือก�อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการในการสร�างองค�ความรู�ใหม�ในสาขาวิชาดนตรี 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน ทุกวันจันทร� - วันศุกร�  เวลา 09.00-18.30 น. 
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คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) ต�องสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีสาขาวชิาดนตรีจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และ/หรือมี

ประสบการณ�การแสดงและการสอนดนตรี หรือโดยดุลยพินิจของผู�รับผิดชอบหลักสูตร ส�วนแผน ก แบบ ก 2 (ศึกษา

รายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) และแผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) ต�องสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น

ตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4. ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รบัการตีพิมพ�

ในวารสารวิชาการที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่
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อยู�ในฐานข�อมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม(Proceedings)  

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

  S  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

  U  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

  W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

  I  หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและ

ประเมินผลไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษา

รายวิชานั้นยังไม�สมบูรณ�  เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�อง

ดําเนินการติดต�ออาจารย�ผู�สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการ

วัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณี ท่ีมีเหตุอันควร 

อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยาย

กําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ

ถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัดและประเมินผลได� สัญลักษณ� I  

จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�กรณีทันที 

  IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะ

รายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา 

สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 

และมีการประเมินผลการศึกษาเป�นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�

กรณี 
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เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 

 1. ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆครบถ�วนตาม

หลักสูตรและข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   2.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   2.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีอยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 

   2.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   2.4 นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) 

 3. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง

  

แผน ก แบบ ก2 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะ

รับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 

   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา  

   3.4  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    

        

แผน ข  

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วยข�อเขียน

และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ
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สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

     2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

     3. ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้  

      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการ

นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบรณู�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง

เป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่ง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอก

สถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

 4. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    39  หน�วยกิต 

    1)   ศึกษารายวิชา       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)   วิทยานิพนธ�          39 หน�วยกิต 

    3)  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0 หน�วยกิต 

 2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   39  หน�วยกิต 

    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)   หมวดวิชาพ้ืนฐาน        9 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

    4)  หมวดวิชาเลือก                    3 หน�วยกิต 

    5)  หมวดวิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 3. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    39  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน        9 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาบังคับ       15 หน�วยกิต 

    4) หมวดวิชาเลือก        9 หน�วยกิต 

    5) การศึกษาค�นคว�าอิสระ      6 หน�วยกิต 

    6) การสอบประมวลความรู�      0 หน�วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  

มีดังต�อไปนี้ 

            จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  ประวัติดนตรีแจ�ส         3(3-0-6) 

   (Jazz History) 

 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)     9  หน�วยกิต 

MUS  601  ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี       3(3-0-6) 

   (Research Methodology in Music)  

MUS  602  ดนตรีต้ังแต�ป� ค.ศ.1900       3(3-0-6) 

   (Music Since 1900)  

MUS  610  ดนตรีวิเคราะห�         3(3-0-6) 

   (Analytical Studies in Music) 

  

3. หมวดวิชาบังคับ (ในแต�ละแขนง)     15  หน�วยกิต 

  กําหนดให�เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ประกอบด�วยรายวิชาดังนี้ 

  3.1 แขนงวิชาการประพันธ�เพลง ให�เรียนทุกรายวิชาดังต�อไปนี้  

MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี       3(3-0-6) 

   (Seminar in Music Literature) 

MUS  611  การประพันธ�เพลง 1        3(1-6-5) 

   (Composition I)  

MUS  612  การประพันธ�เพลง 2        3(1-6-5) 

   (Composition II)  

MUS  613  การประพันธ�เพลง 3        3(1-6-5) 

   (Composition III)  
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MUS  614  การประพันธ�เพลง 4        3(1-6-5) 

   (Composition IV)  

MUS  619  การแสดงผลงานการประพันธ�เพลง      0(0-0-0) 

   (Composition Recital) 

  3.2 แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี ให�เรียนทุกรายวิชาดังต�อไปนี้  

MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี       3(3-0-6) 

   (Seminar in Music Literature) 

MUS  615  การวิเคราะห�ดนตรีโทโนล       3(3-0-6) 

   (Analysis of Tonal Music)  

MUS  616  การวิเคราะห�ดนตรีโพสต�โทโนล      3(3-0-6) 

   (Analysis of Post-Tonal Music)  

MUS  617  สัมมนาทฤษฎีดนตรี        3(2-2-5) 

   (Seminar in Music Theory)  

MUS  618  การสอนทฤษฎีดนตร ี        3(2-2-5) 

   (Music Theory Pedagogy) 

  3.3  แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน ให�เรียนทุกรายวิชาดังต�อไปนี้  

MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตร ี       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  การแสดงดนตร ี         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 แขนงวิชาดนตรีแจ�สศึกษา ให�เรียนทุกรายวิชาดังต�อไปนี้  

MUS  651  ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�      3(3-0-6) 

   (Jazz Styles and Analysis)  

MUS  652  การประพันธ�ดนตรีแจ�ส       3(3-0-6) 

   (Jazz Composition)  
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MUS  653  สัมมนาการอิมโพรไวส�ดนตรีแจ�ส     3(2-2-5) 

   (Seminar in Jazz Improvisation)  

MUS  654  การสอนดนตรีแจ�ส        3(2-2-5) 

   (Jazz Pedagogy)  

MUS  659  การแสดงดนตรีแจ�ส        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 

  นักศึกษาจะต�องเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือในหมวดวิชาบังคับอื่นๆที่เป�ดสอนใน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนจํานวน 3     

หน�วยกิต และแผน ข เลือกเรียนไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิตดังนี้ 

MUS  603  การแต�งทํานองสอดประสาน      3(3-0-6) 

   (Counterpoint) 

MUS  609  หัวข�อพิเศษในดนตร ี        3(3-0-6) 

   (Special Topics in Music) 

MUS  624  ดนตรีปฏิบัติ 4         3(1-6-5) 

   (Applied Music IV) 

MUS  625  การบรรเลงเป�ยโนประกอบและการสอน    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  การเรียนรู�และพฤติกรรมทางดนตร ี     3(3-0-6) 

   (Music Learning and Behavior) 

MUS  674  ดนตรีปฐมวัย          3(3-0-6) 

   (Early Childhood Music) 

MUS  675  การอํานวยเพลงขั้นสูง        3(2-2-5) 

   (Advanced Conducting) 
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MUS  676  การฝ�กปฏิบัติในการสอนดนตรี      2(0-6-5) 

   (Practicum in Music Pedagogy) 

MUS  684  ปฏิบัติรวมวง 4         1(0-2-1) 

   (Ensemble IV) 

 

 5. วิทยานิพนธ� (แผน ก ) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (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  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 ( 0 -1 8 -9 )

   (Independent Study)  

MUS  698  การสอบประมวลความรู�       0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

 

แสดงแผนการศกึษา   

 ระบบทวิภาค 

แผน ก แบบ ก 1 (ทาํวทิยานพินธ�) 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  696    วิทยานิพนธ�                     9(0-27-14) 

             (Thesis)                                                        

รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  696    วิทยานิพนธ�                       9(0-27-14) 

             (Thesis)                                                         

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  695    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0) 

             (Qualifying Examinations) 

MUS  696    วิทยานิพนธ�                     9(0-27-14) 

             (Thesis) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  696    วิทยานิพนธ�                      12(0-36-18) 

             (Thesis) 

                              

         

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แขนงวชิาการประพนัธ�เพลง (Music Composition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  611    การประพันธ�เพลง 1                3(1-6-5) 

             (Composition I) 

 

 

รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                     3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  611    การประพันธ�เพลง 2                 3(1-6-5) 

             (Composition II) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  613    การประพันธ�เพลง 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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  614    การประพันธ�เพลง 4                  3(1-6-5) 

             (Composition IV) 

MUS  619    การแสดงผลงานการประพันธ�เพลง     0(0-0-0) 

             (Composition IV) 

MUS  699    วิทยานิพนธ�                       9(0-27-14) 

             (Thesis) 

 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แขนงวชิาทฤษฏดีนตร ี(Music Theory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี           3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

 

 

 

 

รวม   3  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  615    การวิเคราะห�ดนตรีโทโนล             3(3-0-6) 

             (Analysis of Tonal Music) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  616    การวิเคราะห�ดนตรีโพสต�โทโนล      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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แขนงวชิาการแสดงดนตรแีละการสอน (Music Performance and Pedagogy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  621    ดนตรีปฏิบัติ 1                     3(1-6-5) 

             (Applied Music I) 

 

 

รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  622    ดนตรีปฏิบัติ 2                      3(1-6-5) 

             (Applied Music II) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  623    ดนตรีปฏิบัติ 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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  624    ดนตรีปฏิบัติ 4                      3(1-6-5) 

             (Applied Music IV) 

MUS  629    การแสดงดนตรี                     0(0-0-0) 

             (Recital) 

MUS  699    วิทยานิพนธ�                       9(0-27-14) 

             (Thesis) 

 

 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แขนงวชิาดนตรแีจ�สศึกษา (Jazz Studies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี            3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  651    ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�         3(3-0-6) 

             (Jazz Styles and Analysis) 

MUS  681    ปฏิบัติรวมวง 1                    1(0-2-1) 

             (Ensemble I) 

รวม   7  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  653    สัมมนาการอิมโพรไวส�ดนตรีแจ�ส      3(2-2-5) 

             (Seminar in Jazz Improvisation) 

MUS  682    ปฏิบัติรวมวง 2                     1(0-2-1) 

             (Ensemble II) 

รวม   7  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  652    การประพันธ�ดนตรีแจ�ส             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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  654    การสอนดนตรีแจ�ส                   3(2-2-5) 

             (Jazz Pedagogy) 

MUS  659    การแสดงดนตรีแจ�ส                  0(0-0-0) 

             (Jazz Recital) 

MUS  699    วิทยานิพนธ�                       9(0-27-14) 

             (Thesis) 

 

 

 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

แขนงวชิาการประพนัธ�เพลง (Music Composition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  611    การประพันธ�เพลง 1                3(1-6-5) 

             (Composition I) 

 

 

รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  611    การประพันธ�เพลง 2                  3(1-6-5) 

             (Composition II) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  613    การประพันธ�เพลง 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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  614    การประพันธ�เพลง 4                  3(1-6-5) 

             (Composition IV) 

MUS  619    การแสดงผลงานการประพันธ�เพลง     0(0-0-0) 

             (Composition IV) 

MUS  697    การศึกษาค�นคว�าอิสระ              6(0-18-9) 

             (Independent Study) 

MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x) 

             (Music Elective) 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

แขนงวชิาทฤษฏดีนตร ี(Music Theory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบียบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

 

 

 

 

รวม   3  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  615    การวิเคราะห�ดนตรีโทโนล             3(3-0-6) 

             (Analysis of Tonal Music) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  616    การวิเคราะห�ดนตรีโพสต�โทโนล      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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  617    สัมมนาทฤษฎีดนตรี                  3(2-2-5) 

             (Seminar in Music Theory) 

MUS  618    การสอนทฤษฎีดนตรี                 3(2-2-5) 

             (Music Theory Pedagogy) 

MUS  697    การศึกษาค�นคว�าอิสระ              6(0-18-9) 

             (Independent Study) 

MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x) 

             (Music Elective) 

 

 

รวม   15  หน�วยกิต 
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

แขนงวชิาการแสดงดนตรแีละการสอน (Music Performance and Pedagogy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  621    ดนตรีปฏิบัติ 1                     3(1-6-5) 

             (Applied Music I) 

 

 

รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  622    ดนตรีปฏิบัติ 2                      3(1-6-5) 

             (Applied Music II) 

MUS  604    สัมมนาวรรณกรรมดนตรี             3(3-0-6) 

             (Seminar in Music Literature) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  623    ดนตรีปฏิบัติ 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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  624    ดนตรีปฏิบัติ 4                      3(1-6-5) 

             (Applied Music IV) 

MUS  629    การแสดงดนตรี                     0(0-0-0) 

             (Recital) 

MUS  697    การศึกษาค�นคว�าอิสระ              6(0-18-9) 

             (Independent Study) 

MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x) 

             (Music Elective) 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 
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แผน ข (การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

แขนงวชิาดนตรแีจ�สศึกษา (Jazz Studies) 

 

คําอธบิายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                               (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องท่ีอ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  601    ระเบยีบวิธีวิจัยในดนตรี             3(3-0-6) 

             (Research Methodology in Music) 

MUS  651    ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�         3(3-0-6) 

             (Jazz Styles and Analysis) 

MUS  681    ปฏิบัติรวมวง 1                    1(0-2-1) 

             (Ensemble I) 

รวม   7  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  610    ดนตรีวิเคราะห�                      3(3-0-6) 

             (Analytical Studies in Music) 

MUS  653    สัมมนาการอิมโพรไวส�ดนตรีแจ�ส      3(2-2-5) 

             (Seminar in Jazz Improvisation) 

MUS  682    ปฏิบัติรวมวง 2                     1(0-2-1) 

             (Ensemble II) 

รวม   7  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

MUS  602    ดนตรีต้ังแต�ป�ค.ศ.1900             3(3-0-6) 

             (Music Since 1900) 

MUS  652    การประพันธ�ดนตรีแจ�ส             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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

MUS  654    การสอนดนตรีแจ�ส                   3(2-2-5) 

             (Jazz Pedagogy) 

MUS  659    การแสดงดนตรีแจ�ส                  0(0-0-0) 

             (Jazz Recital) 

MUS  697    การศึกษาค�นคว�าอิสระ              6(0-18-9) 

             (Independent Study) 

MUS  6xx    วิชาเลือก                            3(x-x-x) 

             (Music Elective) 

 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 19 

 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) 

 การประสานเสียงและโครงสร�างของบทประพันธ�โฮโมโฟนีและโพลิโฟนี 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) 

 ทักษะการฟ�งและการร�อง การจดทํานองและเสียงประสานที่เก่ียวข�องกับการประสาน เสียงไดอาโทนิกและ

โครมาติก 

 Aural and sight-singing skills; melodic and harmonic dictation related to diatonic and chromatic 

harmony. 

 

MUS  551  ประวัติดนตรีแจ�ส         3(3-0-6) 

   (Jazz History) 

 วิวัฒนาการของดนตรีแจ�สต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน โดยเน�นพัฒนาการของดนตรีแจ�สในแต�ละช�วงเวลาทั้ง

ทางด�านดนตรีและประวัติศาสตร� รวมถึงการวิเคราะห�ในเชิงลึก เก่ียวกับนักดนตรีแจ�ส นักเรียบเรียงเสียงประสาน 

และนักประพันธ�เพลงแจ�สที่สําคัญ เน�นทักษะการฟ�ง 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  หน�วยกิต 

MUS  601  ระเบียบวิธวีิจัยในดนตรี       3(3-0-6) 

   (Research Methodology in Music) 

 ระเบียบวิธีวิจัยในงานดนตรี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ งานวิจัยเชิง บรรยาย สุนทรียศาสตร� 

ปรัชญา ประวัติศาสตร� และงานวิจัยเชิงทดลอง เป�นต�น การนําเสนอหัวข�อ วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

และงานสร�างสรรค�  

 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  ดนตรีตั้งแต�ป� ค.ศ.1900       3(3-0-6) 

   (Music Since 1900) 

 ประวัติและพัฒนาการของรูปแบบดนตรีตะวันตกต้ังแต�ช�วงต�นของศตวรรษท่ีย่ีสิบ ท่ีมาของดนตรีศตวรรษที่

ย่ีสิบ การสลายตัวของระบบอิงกุญแจเสียง กระแสอิมเปรชัน ระบบไร�กุญแจเสียง ระบบแถวโน�ต และระบบแถวโน�ต

สิบสองตัว ระบบแถวโน�ตแบบบูรณาการ ดนตรีไฟฟ�า และกระแสหลังสมัยใหม�ในดนตร ี

 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) 

 เทคนิคการวิเคราะห�งานประพันธ�ดนตรีในช�วงศตวรรษท่ีสิบแปดถึงศตวรรษท่ีย่ีสิบ การวิเคราะห�

องค�ประกอบต�างๆของบทเพลงสําคัญ เช�น จังหวะ เสียงประสาน หน�วยทํานองย�อย โครงสร�างพ้ืนฐาน และสังคีต

ลักษณ� เป�นต�น  

 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 (ในแต�ละแขนง)     15  หน�วยกิต 

 กําหนดให�เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ประกอบด�วยรายวิชาดังนี ้

  3.1 แขนงวิชาการประพันธ�เพลง 

MUS  604  สัมมนาวรรณกรรมดนตรี       3(3-0-6) 

    (Seminar in Music Literature) 

 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผ�านบทเพลงคัดสรรที่ได�จากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตร�ดนตรี การ

วิเคราะห�ดนตรี และการแสดงดนตร ี

 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  การประพันธ�เพลง 1        3(1-6-5) 

    (Composition I) 

 การประพันธ�ดนตรีสําหรับวงดนตรีกลุ�มเล็ก และ/หรือกลุ�มใหญ� วิธีการพัฒนาหน�วย ทํานองย�อยเอกในการ

ประพันธ�ดนตรีแบบหลังระบบอิงกุญแจเสียง ทักษะการประพันธ� การเรียบเรียง เครื่องดนตรี และความคิดสร�างสรรค�

ในการประพันธ� ศึกษาวิธีการประพันธ�และสุนทรียศาสตร�ร�วมสมัย การจัดเตรียมโน�ตเพลงรวมและเอกสาร

ประกอบการแสดงอื่นๆ 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  การประพันธ�เพลง 2        3(1-6-5) 

   (Composition II) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 611 การประพันธ�เพลง 1 

 การประพันธ�ดนตรีสําหรับวงดนตรีกลุ�มเล็ก กลุ�มใหญ� และการประพันธ�ดนตรีสําหรับ เครื่องดนตรีไฟฟ�า เช�น 

ระบบสังเคราะห�เสียงต�างๆและการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร� ทักษะการประพันธ� และความคิดสร�างสรรค�ในการ

ประพันธ�  ศึกษาวิธีการประพันธ�และสุนทรียศาสตร�ร�วมสมัย การจัดเตรียมโน�ตเพลงรวมและเอกสารประกอบการ

แสดงอื่นๆ 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  การประพันธ�เพลง 3        3(1-6-5) 

   (Composition III) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 612 การประพันธ�เพลง 2 

 การประพันธ�ดนตรีสําหรับเครื่องดนตรีไฟฟ�าและเครื่องดนตรีอะคูสติก ทักษะการประพันธ�และความคิด

สร�างสรรค�ในการประพันธ� ป�ญหาการบันทึกโน�ต สังคีตลักษณ� และการประสานเสียง ในการประพันธ�ดนตรีแบบหลัง

สมัยใหม� ศึกษาวิธีการประพันธ�และสุนทรียศาสตร�ร�วมสมัย การจัดเตรียมโน�ตเพลงรวมและเอกสารประกอบการ

แสดงอื่นๆ 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  การประพันธ�เพลง 4        3(1-6-5) 

   (Composition IV) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 613 การประพันธ�เพลง 3 

 การประพันธ�ดนตรีแบบอัลกอริทึมมิกสําหรับเครื่องดนตรีไฟฟ�า และ/หรือเครื่องดนตรี อะคูสติก ทักษะการ

ประพันธ�และความคิดสร�างสรรค�ในการประพันธ� ป�ญหาการบันทึกโน�ต สังคีตลักษณ� และการประสานเสียงในการ

ประพันธ�ดนตรีแบบหลังสมัยใหม� ศึกษาวิธีการประพันธ�และสุนทรียศาสตร�ร�วมสมัย การจัดเตรียมการแสดงผลงาน

การประพันธ�ระดับมหาบัณฑิต 

 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  การแสดงผลงานการประพันธ�เพลง     0(0-0-0) 

   (Composition Recital) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 613 การประพันธ�เพลง 3  

 การแสดงผลงานการประพันธ�ระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกว�า บังคับสําหรับนักศึกษาแขนง

การประพันธ�เพลง   

 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) 

 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผ�านบทเพลงคัดสรรที่ได�จากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตร�ดนตรี การ

วิเคราะห�ดนตรี 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  การวิเคราะห�ดนตรีโทโนล       3(3-0-6) 

  (Analysis of Tonal Music) 

 การวิเคราะห�ข้ันสูงสําหรับงานประพันธ�ดนตรีในช�วงศตวรรตท่ีสิบเจ็ดถึงศษตวรรตท่ีสิบเก�า อาทิเช�น งาน

ประพันธ�ของ เจ เอส บาค ไฮเดิน โมสาร�ต เบโธเฟน บราห�ม ไชคอฟสกี และโชแปง เป�นต�น วิธีการใช�และอิทธิพล

ของการประสานเสียง จังหวะ พ้ืนผิวดนตรี และสังคีตลักษณ� ท่ีมีต�อดนตรีอิงกุญแจเสียง รวมถึงการวิเคราะห�แบบ

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  การวเิคราะห�ดนตรีโพสต�โทโนล     3(3-0-6) 

   (Analysis of Post-Tonal Music) 

 การวิเคราะห�งานประพันธ�ดนตรีในช�วงหลังการสลายตัวของระบบอิงกุญแจเสียง ตะวันตกเช�น ดนตรีของ

สํานักดนตรีเวียนนาที่สอง อิกอร� สตราวินสกี และ เบลา บาร�ตอก เป�นต�น แนะนําเครื่องมือการวิเคราะห�หลาย

ประเภท ประกอบด�วย ระบบแถวโน�ตสิบสองตัว และทฤษฎีชุดโน�ต และการทบทวนการวิเคราะห�ดนตรีอิงกุญแจเสียง 

ที่มีการใช�การประสานเสียงแบบโครมาติกที่ซับซ�อน 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห� 

 การสัมมนาทฤษฎีดนตรีโดยการนําประสบการณ�และความรู�จากการศึกษาวิชาการป�ที่หนึ่งมาใช�ในการ

วิเคราะห�งานประพันธ�ดนตรีตะวันตกที่สําคัญในสมัยต�างๆ เช�น บทประพันธ�สําหรับวงเครื่องสายกลุ�มสี่ของเบโธเฟน

และบาร�ตอก ซิมโฟนีของมาเลอร� งานสําหรับวงดนตรีขนาดเล็กของวาแรสและเมสเซียน และผลงานของบาค เป�นต�น  

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห�   

 การสํารวจสื่อการสอน และการอภิปรายแหล�งข�อมูลที่ใช�ในการศึกษาทฤษฎีดนตรี การฝ�กโสตทักษะ  และ

ทักษะการเล�นคีย�บอร�ด  รวมถึงจิตวิทยาการเรียนการสอน ตลอดจนการสังเกตการณ�ในชั้นเรียน และการฝ�กสอน 

 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) 

 สัมมนาวรรณกรรมดนตรีเชิงลึกผ�านบทเพลงคัดสรรที่ได�จากงานวิจัยในประเด็นของประวัติศาสตร�ดนตรี การ

วิเคราะห�ดนตรี 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) 

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวข้ันกลางตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การ

วิจารณ�และการแสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 621 ดนตรีปฏิบัติ 1   

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวข้ันสูงตอนต�น การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การวิจารณ� 

และการแสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 622 ดนตรีปฏิบัติ 2   

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวข้ันสูง การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การวิจารณ� และการ

แสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 623 ดนตรีปฏิบัติ 3  

 การแสดงเด่ียวระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกว�า 

 A 45 minutes’ public recital at the graduate level. 

 

MUS  671  สัมมนาการแสดงดนตรแีละการสอน    3(2-2-5) 

   (Seminar in Music Performance and Pedagogy) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 621 ดนตรีปฏิบัติ 1   

 สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน ศึกษาวรรณกรรม ลีลาการบรรเลง และการสอน รวมถึงจิตวิทยาการ

เรียนการสอน ตลอดจนการเสนอโครงงานวิจัยและการฝ�กสอน 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 671 สัมมนาการแสดงดนตรีและการสอน  

 การแสดงเด่ียวและการบรรยายระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกว�า 

 A public graduate music lecture recital of 45 minutes or more.  
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  3.4 แขนงวิชาดนตรีแจ�สศึกษา 

MUS  651  ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�      3(3-0-6) 

   (Jazz Styles and Analysis) 

 นวัตกรรมทางการแสดงและการประพันธ�ดนตรีแจ�สต้ังแต�ช�วงต�นของศตวรรษที่ย่ีสิบจนถึงป�จจุบัน การ

วิเคราะห�โน�ตเพลงรวมวง การอิมโพรไวส� และผลงานการบันทึกเสียงของนักดนตรีแจ�ส 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  การประพันธ�ดนตรีแจ�ส       3(3-0-6) 

   (Jazz Composition) 

 การประพันธ�และเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ�สข้ันสูง ลักษณะ ลีลา และการเรียบ เรียงเสียงวงดนตรี

ของดนตรีแจ�สร�วมสมัย การแสดงผลงานการประพันธ�สําหรับวงดนตรีแจ�สวงเล็กและ วงใหญ� 

 Advanced jazz composition and arranging; contemporary styles and orchestration.; performance of 

compositions for chamber and large-scale pieces.   

 

MUS  653  สัมมนาการอิมโพรไวส�ดนตรีแจ�ส     3(2-2-5) 

   (Seminar in Jazz Improvisation) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 651 ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�  

 การอภิปรายร�วม การฟ�งดนตรี และการปฏิบัติภายในชั้นเรียนเพ่ือศึกษาองค�ประกอบ ต�างๆของการอิมโพร

ไวส� เช�น จังหวะ ทํานอง เสียงประสาน และเสียง โครงสร�างทางการอิมโพรไวส� และการประพันธ�เพลงด�วย

องค�ประกอบเฉพาะต�างๆทางดนตรีเพ่ือพัฒนาขอบเขตความรู�ในการสร�างสรรค�และความสามารถในการแสดง 

 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  การสอนดนตรีแจ�ส        3(2-2-5) 

   (Jazz Pedagogy) 

   วชิาบังคับก�อน  :  MUS 651 ดนตรีแจ�สและการวิเคราะห�  

 วิธีการสอนและสื่อการสอนต�างๆที่ใช�ในการศึกษาดนตรีแจ�ส แนวทางการสอนการวิเคราะห�โน�ตเพลงรวมวง 

เทคนิคที่ใช�ในการฝ�กซ�อม การสอนทฤษฎีดนตรีแจ�ส การอิมโพรไวส� ประวัติดนตรีแจ�ส การวิเคราะห�ดนตรีแจ�ส และ

แง�มุมอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับการพัฒนา เนื้อหาในการศึกษา ดนตรีแจ�ส 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  การแสดงดนตรีแจ�ส        0(0-0-0) 

   (Jazz Recital) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 653 สัมมนาการอิมโพรไวส�ดนตรีแจ�ส  

 การแสดงดนตรีแจ�สระดับมหาบัณฑิตความยาว 45 นาทีหรือมากกว�า 

 A 45 minutes’ jazz public recital at the graduate level.  

 

MUS  681  ปฏิบัติรวมวง 1         1(0-2-1) 

   (Ensemble I) 

 การรวมวงโดยใช�เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงที่ประพันธ�จากยุคสมัยต�างๆในระดับกลาง

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) 

 การรวมวงโดยใช�เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธ�จากยุคสมัยต�างๆในระดับสูง

ตอนต�น  

 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) 

 การรวมวงโดยใช�เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงที่ประพันธ�จากยุคสมัยต�างๆในระดับสูง   

 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Advanced level.   

 

  5.4 หมวดวิชาเลือก 

   นักศึกษาจะต�องเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือในหมวดวิชาบังคับอื่นๆท่ีเป�ดสอนใน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจํานวน 3 หน�วย

กิต และแผน ข เลือกเรียนจํานวน 9 หน�วยกิตดังนี้ 

MUS  603  การแต�งทํานองสอดประสาน      3(3-0-6) 

   (Counterpoint) 

 ทบทวนการแต�งทํานองสอดประสานในระบบสป�ชีส� การแต�งทํานองสอดประสานสําหรับ 2-4 เสียง ใน

รูปแบบซึ่งเป�นที่นิยมในช�วงครึ่งแรกของ ศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะในงานของ เจ เอส บาค การเขียนท�อนดนตรีส

วีทส� อินเว็นชัน ฟ�วก� 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 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 27 

fugues, canons, passacaglias and chorale preludes. 

 

MUS  609  หัวข�อพิเศษในดนตรี        3(3-0-6) 

   (Special Topics in Music) 

   เงื่อนไขรายวิชา  :  ต�องได�รับอนุญาตจากอาจารย�ผู�สอน 

 ศึกษาหัวข�อพิเศษในดนตรีที่เก่ียวข�องกับ ประวัติ วรรณกรรม ทฤษฎี บุคคลสําคัญ การสอน และลีลาการ

บรรเลง เป�นต�น  

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 623 ดนตรีปฏิบัติ 3   

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวขั้นสูงตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การวิจารณ� 

และการแสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 Development of upper advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 

studying repertoire from a variety of periods.   

 

MUS  625  การบรรเลงเป�ยโนประกอบและการสอน     3(2-2-5) 

   (Piano Accompanying and Coaching) 

   เงื่อนไขรายวิชา  :  ต�องได�รับอนุญาตจากอาจารย�ผู�สอน 

 ทักษะที่จําเป�นในการบรรเลงเป�ยโนประกอบ ด�วยการฝ�กแปลงโน�ตเพลง  การอภิปรายร�วม  การฟ�งดนตรี  

การบรรเลงเป�ยโนประกอบบทเพลงร�องและบทเพลงสําหรับเครื่องดนตรีอื่นๆ  รวมทั้งการฝ�กปฏิบัติ 

 Essential skills for collaborative performance through score reduction and discussion, listening and 

performance of song and instrumental literature; class performance is required. 

 

MUS  631  ดนตรีปฏิบัติรอง 1          3(1-6-5) 

   (Applied Music Secondary I) 

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวขั้นกลางตอนปลาย การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การ

วิจารณ�และการแสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 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) 

 ทักษะในการบรรเลงเด่ียวขั้นสูงตอนต�น การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร�อมแสดง การวิจารณ� 
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และการแสดงเด่ียวโดยศึกษาบทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัย 

 Development of early advanced technique, interpretation, repertoire, criticism and performance by 

studying repertoire from a variety of periods.   

 

MUS  673  การเรียนรู�และพฤติกรรมทางดนตรี     3(3-0-6) 

   (Music Learning and Behavior) 

 ทฤษฎีทางพฤติกรรม ทฤษฎีกระบวนการรับรู� และทฤษฎีพัฒนาการ ท่ีมีผลกระทบต�อการเรียนการสอน

ดนตรี 

 Behavioral, cognitive and developmental theories affecting music teaching and learning. 

 

MUS  674  ดนตรีปฐมวัย         3(3-0-6) 

   (Early Childhood Music) 

 ปรัชญาภายใต�ขอบเขตของวิธีการสอนดนตรี และพัฒนาการของเด็กต้ังแต�แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป� การ

เรียนรู�ด�วยการมีส�วนร�วมของผู�เรียนและผู�ปกครอง รวมทั้งการจัดชั้นเรียนดนตรีสําหรับเด็กโดยเฉพาะ   

 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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  MUS 610 ดนตรีวิเคราะห� 

 การพัฒนาทักษะการอํานวยเพลงข้ันสูง และวิธีการฝ�กซ�อมวงดนตรี การวิเคราะห�บทประพันธ�สําหรับวง

รูปแบบต�างๆ ศึกษาเทคนิคในการวิเคราะห�เพ่ือการเตรียมการสอนและการปฏิบัติ  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  การฝ�กปฏิบัติในการสอนดนตรี      2(0-6-5) 

   (Practicum in Music Pedagogy) 

 การสังเกตการณ� และการแนะแนวการสอนในรูปแบบต�างๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะในการสอนดนตรี

ตามความถนัดสําหรับผู�ฝ�กสอน 

 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) 

 การรวมวงโดยใช�เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท บรรเลงบทเพลงท่ีประพันธ�จากยุคสมัยต�างๆในระดับสูง

ตอนปลาย   

 Ensemble practice in various combination with repertoire from a variety of periods; Upper Advanced 

level.    

 

  5.5 วิทยานิพนธ� (แผน ก ) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

MUS  695  การสอบวัดคุณสมบัต ิ        0(0-0-0) 

   (Qualifying Examinations)  

   การสอบวัดคุณสมบัติ เกรด: ผ�าน/ไม�ผ�าน 

   Qualifying examinations in music with the grades of “S” and “U”. 

 

MUS  696  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 1)    39(0-117-59) 

   (Thesis)  

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาแกนครบถ�วน  

 การศึกษาค�นคว�าและวิจัยข้ันสูงในหัวข�อด�านดนตรีตามรูปแบบ และวิธีการวิจัยภายใต�การกํากับดูแล การ

ควบคุม และการให�คําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ในระหว�างทําการวิจัย นักศึกษาต�องทําการสอบ

ความก�าวหน�าผ�านคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หนึ่งครั้ง และเม่ือทําวิจัยเสร็จแล�วนักศึกษาต�องทํารายงาน

วิทยานิพนธ� และต�องทําการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� ผ�านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 

 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  การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6(0-18-9) 

   (Independent Study)  

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถ�วน  

 การศึกษาค�นคว�าและพัฒนาโครงงานเป�นรายบุคคลในเรื่องเก่ียวกับดนตรีภายใต�การกํากับดูแลและการ

ควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค�นคว�าอิสระ รวมทั้งการส�งรายงานและสอบป�องกันผ�านคณะกรรมการ

สอบการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 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. 
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MUS  698  การสอบประมวลความรู�       0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถ�วน  

   การสอบประมวลความรู� เกรด: ผ�าน/ไม�ผ�าน 

   Comprehensive examinations in music with the grades of “S” and “U”.  

 

MUS  699  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2)     12(0-36-18) 

   (Thesis)  

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานครบถ�วน  

 การศึกษาค�นคว�าและวิจัยข้ันสูงในหัวข�อด�านดนตรีตามรูปแบบ และวิธีการวิจัยภายใต� การกํากับดูแล การ

ควบคุม และการให�คําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ในระหว�างทําการวิจัย นักศึกษาต�องทําการสอบ

ความก�าวหน�าผ�านคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หนึ่งครั้ง และเม่ือทําวิจัยเสร็จแล�วนักศึกษาต�องทํารายงาน

วิทยานิพนธ� และต�องทําการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� ผ�านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 

 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.  

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ�  

1. คําอธิบายโดยย�อ 

  นักศึกษาได�ทําการศึกษา ค�นคว�า และวิจัยด�านดนตรีในหัวข�อที่ตนเองสนใจ ภายใต�การกํากับดูแลและ

การให�คําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� หลังจากนักศึกษาได�ทําการวิจัย

เสร็จสิ้น นักศึกษาต�องทํารายงานการศึกษาค�นคว�าวิจัย และต�องสอบป�องกันการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือวิทยานิพนธ� 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในกระบวนการวิจัยอย�างเป�นระบบ สามารถทําวิจัย และเขียนรายงาน

ผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอสู�สังคมได� 

3. ช�วงเวลา 

   แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นป�ที่ 1 และ 2 

   แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นป�ที่ 2  

   แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2  

4. จํานวนหน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 1  39 หน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2  12 หน�วยกิต 

   แผน ข        6 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  5.1 ให�นักศึกษาเสนอโครงร�างวิจัยที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณาถึงความเป�นไปได� 
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ของงานวิจัยนั้นๆ 

  5.2 มีการแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� 

  5.3 มีการกําหนดชั่วโมงให�คําปรึกษา 

 6. กระบวนการประเมินผล 

  6.1 หลักสูตรแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษาค�นคว�าอิสระจํานวน 2 ท�าน 

หรือวิทยานิพนธ�จํานวน 3 ท�าน 

  6.2 นักศึกษาเสนองานวิจัย เพ่ือสอบป�องกันการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือวิทยานิพนธ� โดยต�องมีผลผ�าน

เป�นมติเอกฉันท�จากคณะกรรมการทุกท�าน 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. นักดนตรี 

 2. นักวิชาการด�านดนตรี 

 3. อาจารย�ด�านดนตร ี

 4. นักประพันธ�เพลง 

 

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยดนตรี  ชั้น 2 ศาลาดนตรีสุริยเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 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 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
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