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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

`;R;lT<S53V7Iþ9DTGSD

ïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ đøĉęöÖŠĂêĆĚÜđöČęĂðŘóčìíýĆÖøćß  đöČęĂÙøĆĚÜ÷ĆÜđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøç
üĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćö  õć÷ĀúĆÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìý đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö 
ÝċÜĕéšđðúĊę÷îĒðúÜÖćøéĞćđîĉîÜćîÝćÖïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷đðŨîĶÜćîïøĉĀćøïĆèæĉêýċÖþćķÿĆÜÖĆéÖĂÜïøĉÖćøÖćøýċÖþć
òść÷üĉßćÖćø ĒúąĔîðŘ óý  ÜćîïøĉĀćøïĆèæĉêýċÖþćĕéšĒ÷ÖĂĂÖÝćÖòść÷üĉßćÖćø ÝĆéêĆĚÜđðŨîĶÿĞćîĆÖÜćî
ïĆèæĉêýċÖþćķõć÷ĔêšÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜøĂÜĂíĉÖćøïéĊòćś ÷ïĆèæĉêýċÖþćÝîÖøąìĆÜę đöČĂę üĆîìĊę ÖøÖãćÙö
ÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂîčöĆêĉĔĀšÝĆéêĆĚÜ ĶïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ķ (SBEVBUF 4DIPPM  õć÷Ĕêš ÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜÙèïéĊ
ïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷đðŨîĀîŠü÷ÜćîøąéĆïÙèąöĊõćøÖĉÝĔîÖćøïøĉĀćøĒúąÝĆéÖćøýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćĔîïìïćì
×ĂÜÖćøđðŨîñĎðš øąÿćîÜćîĒúąÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćÖĞćÖĆïĒúąÙüïÙčööćêøåćîÖćøýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
ĒúąïøĉÖćøÖćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêø×ĂÜÙèąĒúąĀúĆÖÿĎêøÿć×ćüĉßćøŠüöĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉóú

=ES-TIþLSD9SJ;@S;:$V+=5V:T;%O*<S53V7Iþ9DTGSD
=ES-T
พหูนํ Üปณฺ
ิโตŠđóČชีเęĂวöĀćßî
ñĎšöĊðŦââćóċ
đðŨîฑĂ÷Ď
óĀĎîพึĞงðèď
ĉēêßĊ
ผูมีปญญา
เปนæอยู
เพื่อđüมหาชน

IþLSD9SJ;
ĶÖćøÝĆéÖćøýċÖþćøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćöčŠÜđîšîÙüćöđðŨîđúĉýìćÜüĉßćÖćø
และความเป
นสากลภายใต
ระบบการบริ
หารจัดการที
วามคลęöอĊÙงตั
ว มีปĂระสิ
าพ และพึ
่งตนเองได”
ĒúąÙüćöđðŨ
îÿćÖúõć÷Ĕêš
øąïïÖćøïøĉ
ĀćøÝĆ่มéีคÖćøìĊ
üćöÙúŠ
ÜêĆüทöĊธิðภøąÿĉ
ìíĉõćóķ

@S;:$V+
ÖćøÿîĆïÿîčîÖćøñúĉêïĆèæĉêìĊęÿĎÜÖüŠćøąéĆïðøĉââćêøĊìĊęĔîÿć×ćüĉßćđÞóćąĒúąÿć×ćüĉßćøŠüö
ĀøČĂÿĀüĉì÷ćÖćøìĊęöĊÙčèõćóìĆĚÜĔîéšćîüĉßćÖćøĒúąÖćøüĉÝĆ÷ĔĀšöĊöćêøåćî
đðŨîìĊę÷ĂöøĆïøąéĆïøąđìýĒúąîćîćßćêĉ

=5V:T;
öčŠÜöĆęîÿĎŠÖćøđðŨîĂÜÙŤÖøßĆĚîîĞćĔîÖćøÖĞćÖĆïðøąÿćîÜćîÿîĆïÿîčîĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęđðŨîÿćÖú
éšü÷ÖćøïčÖđïĉÖđÿćąĒÿüÜĀćÝćÖõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîđóČęĂêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøìĊęđðŨîóČĚîåćî×ĂÜÿĆÜÙö

9Wg7SĦ*<S53V7Iþ9DTGSD
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท : 043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร : 043-754412-3
Website : http://grad.msu.ac.th
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

จ

โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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องค์วรรณดี
แคนสี
ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
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ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
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นธ์ ชำ�นาญการ
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สีหาบุญมี
ป้สีหานภู
าบุญมิ มี
ใจการฒน์จิรโชติ
ชนพั
เซ็
เมือมงปั
ป้านนภู
ิ ก
ปิใจการ
นะสา
สมนึกณฑิต
โชคบั

นักวิชาการศึกษา
กวิชาการศึ
นักวิชนัาการศึ
กษาฏิกบษาัติการ
กษา ่วไป ชำ�นาญการพิเศษ
เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
าหน้ากทีษาฏิ
่ประจำบาัตโครงการ
นักวิชเจ้าการศึ
ิการ
าหน้ากทีษา
่ประจำาโครงการ
นักวิชเจ้าการศึ
่ประจำาโครงการบริ
การวิชาการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
่วไป
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http://music.msu.ac.th
¦Ö 

j¢~sv}¡w|
 z~ } 
ks}¡ pmÒ

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

245

®¨´¼¦¦´µ»¬¸´· ¦

µ µª·µ»¦·¥µ«·¨m ®¨´¼¦¦´¦»¡«
sj¢~
Ų
¡³ª³Ã£Ų Ų
Ų
¡³ª³®²¥ªŲ Ų

ŲŲ ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·µ µª·µ»¦·¥µ«·¨m
Ų 'RFWRURI3KLORVRSK\3URJUDPLQ0XVLF

svv¦ks
Ų
¡³ª³Ã£Ų ¸Ç®¿Æ¢ Ų
Ų
Ų
¸Ç®£m® Ų
Ų
¡³ª³®²¥ªŲŲ ¸Ç®¿Æ¢ Ų
Ų
Ų
¸Ç®£m® Ų

ŲŲ ¦´µ»¬¸´· »¦·¥µ«·¨m
ŲŲ ¦ »¦·¥µ«·¨m
Ų 'RFWRURI3KLORVRSK\ 0XVLF
ŲŲ 3K' 0XVLF

§mpÔpj¢~
®¤ªª·µ
Ų¬¢¨¨µ³² ²
Ų¬¢¨¨µ³¿¦¸®Ų
Ų¬¢¨¤±«³¤q¨µ²£Ų
ŲŲŲŲŲ¨µ£³µqŲ
¦ª¤

®¨´¼¦ ®nª¥·
Â
17

Ã¢mn®£¨m³Ų
Å¤no°¥ªnµ


Â¿n³¤Ì³¨µ£³µqŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µŲÀ¦±©·ª³¤³£¨µ³Ã¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µŲ¤¨¢Ã¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µ
Ų
Ų«Ì³¬¤²º¿n n³©·ª³¶«Ç ³Ì ¿¤Æ³¤©·ª³¤±²¤µ³ÁÃ¢m³Ì ²«³³¨µ³¬¤¸®«³³¨µ³¶¿Ç ¶£Ç ¨n®²¨µ³¤¶Ų Á£±n®¿¤¶£¿µÇ¢¿µ¢Â
¬¢¨¨µ³³¢Á ¤«¤n³¬¦²«º¤Ų¡³£Ân Ì³À±Ì³® ±¤¤¢³¤¤µ¬³¤¬¦²«º¤ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µ
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s¨j¢~
®¤ªª·µ´´
 ÂŲÃ¢mn®£¨m³Ų
Ų¬m¨£µ

¨»n¤ª·µ¦¸ª·¥µ ¦¸«¹¬µ Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦¦¸
o°«¹¬µµ¨»n¤¸Ê®nª¥·
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£³¤¶²È«ºŲ
 
Advanced Research Methodology in Music
2008 101 ¿ ÁÁ¦£¶«³¤«¿©À¦±¨²¤¤¢«Ì³¬¤²³¤¶Ų 
Technology and Innovation for Music
ŲŲ «²¢¢³¬¦²³¤¨¨¤¤¤¤¢À¦±Ų
 
Ų
³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¤¶²È«º
Advanced Seminar in Review and Analysis of Musical
Literature

¨»n¤ª·µ¦¸«¹¬µÄ®oÁ¦¸¥µ¨»n¤¸Ê®nª¥·
ŲŲ ³¤«®¥ª¶¤¶¿µº¤³³¤ŲŲ
 
Integrated Pedagogy of Music Theory
ŲŲ «²¢¢³³¤²³³¤¿¤¶£³¤«®¤¶Ų
 
Seminar in Development in Music Pedagogy
ŲŲ ³¤¨²À¦±¤±¿¢µ¦³¤¶²È«ºŲ
 
Advanced Evaluation and Measurement in Musical
Measurement

¨»n¤ª·µ¦¸ª·¥µÄ®oÁ¦¸¥µ¨»n¤¸Ê®nª¥·
ŲŲ «²¢¢³¬¦²³¤À¦±¥ª¶³¤¶¨µ£³²È«ºŲ  
Advanced Seminar in Principles and Theories in
Musicology
ŲŲ ³¤µ²µ³¡³ «³¢³¤¶¨µ£³²È«ºŲ  
Advanced Fieldwork in Musicology
ŲŲ ¤±ÁnÀ¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬q¤¶Ų
 
Music Analysis and Notation Systems in Music

¨»n¤ª·µµ¦¦·®µ¦´µ¦¦¸Ä®oÁ¦¸¥µ¨»n¤¸Ê®nª¥·
ŲŲ £¹©³«¤q¿µº¤³³¤³¤¤µ¬³¤²³¤¤¶Ų  
Integrated Strategies of Music Administration
ŲŲ ³¤²³¤¹¤µ¤¶²È«ºŲ
 
Ų
#FXCPEGFŲ/WUKEŲ$WUKPGUUŲ/CPCIGOGPV
ŲŲ ³¤²³¤¿µº¤³³¤«³¤«¿©¤¶Ų
 
Integrated Music Information Management
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®¤ªª·µÁ¨º°
ÂÌ³¬Â¬n¿¤¶£ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µ
ŲŲ ³¤«²¢¢³¿µµ²µ³¤³¤¶Ų
 
Ų
À¦±©µ¦±³¤À«
Ų
5GOKPCTŲCPFŲ9QTMUJQRŲKPŲ/WUKEŲCPFŲ2GTHQTOKPIŲ#TVU
ŲŲ ³¤²³¤¤¶À¦±©µ¦±³¤À«¿µº¤³³¤ŲŲ  
Integrated Music and Performing Arts Management
ŲŲ «²¢¢³¤¶¤±²¹ª¶²µŲ
 
Doctoral Seminar in Music
ŲŲ «²¢¢³¤¶²«² ¢Ų
 
Seminar in Music and Society
ŲŲŲ ¬²¨n®¿¤¸Ç®µ¿©ª³¤¶Ų
 
Special Topic in Music
ŲŲ ¤¶¨µ£³²®³¤£¤¤¢³¤¶Ų
 
Musicology and Music Civilizations
ŲŲ ³¤²³¤¤¶©·ª³¿µº¤³³¤Ų
 
Integrated Management in Music Education
®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
Ų
ŲÀŲ
2008 890 ¨µ£³µqŲ
Thesis

Ų¬m¨£µ

Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·
µ µª·µ»¦·¥µ«·¨m ®¨´¼¦¦´¦»¡«

®¤ªª·µ´´Å¤no°¥ªnµ®nª¥·

¨»n¤ª·µ¦¸ª·¥µ ¦¸«¹¬µÂ¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦¦¸
o°«¹¬µµ¨»n¤¸Ê
 ª·¸ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥µ¦¸ ´Ê¼
 

$GYDQFHG5HVHDUFK0HWKRGRORJ\LQ0XVLF
Ų
¨³¢¬¢³£Ų ¨³¢«Ì³ 
² Ų¤±¿¡®³¤¨µ£² Ų¿ ¤¸®Ç ¢¸®¶ÂÇ nÂ
³¤¿Æn®¢º¦Ų¨µ¶ ³¤¿Æn®¢º¦À¦±¤¨¤¨¢n®¢º¦Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬qŲ³¤«¤¹¦Ų
À¦±³¤¿«®¤³£³³¤¨µ²£
Ų
/GCPKPIŲUKIPKůECPEGŲCPFŲENCUUKůECVKQPŲQHŲTGUGCTEJŲ
method in music; study of instruments and methods of collecting
data, analysis, conclusion and presentation of the study
 ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³ª´¦¦¤Îµ®¦´
 

µ¦¸

7HFKQRORJ\DQG,QQRYDWLRQIRU0XVLF
Ų
²³³¤³¨²¤¤¢ŲÀ¦±¿ ÁÁ¦£¶³¤¶Ų ¤¨¢·
³¤«¤n³¨²¤¤¢ŲÀ¦±¿ ÁÁ¦£¶³¤¶Ų¿¸®Ç ³¤¤±£¹qÂn³¤¶
Development, Creation, innovation and application of
technology in music
 ´¤¤µ®¨´µ¦ªª¦¦¦¦¤Â¨³
 

µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦¸ ´Ê¼

$GYDQFHG6HPLQDULQ5HYLHZDQG$QDO\VLVRI

0XVLFDO/LWHUDWXUH
Ų
«²¢¢³Ų¬¦²³¤¨¨¤¤¤¤¢ŲÀ¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬q³
¤¶«Ì³¬¤²³¤¶©·ª³Ų¤¶¨µ£³Ų³¤²³¤¤¶Ų Â¤ºÀ
m³ÅŲ¿¸Ç®Ì³¿«®Â³¨µ£³µqŲ³¨µ²£Ų
A study of literature as reviewed and analyzed in
Musicology, Music Education, Music Administration. The course
focuses on dissertation research.
¨»n¤ª·µ¦¸«¹¬µ
 µ¦°§¬¸¦¸Á·¼¦µµ¦
 

,QWHJUDWHG3HGDJRJ\RI0XVLF7KHRU\

³¤¨µ ¿ ¤³±¬q  ¥ª¶ Ų ¿¶Ç £ ¨²  ³¤¿¤¶ £ ³¤«®¤¶ Â 
¨²¤¤¢m³ÅŲÀ¦±³¤Ì³Ã¤±£¹qÂnŲÂ¬n¿¬¢³±«¢²«¡³³«² ¢Ų

Analytical theories of music instruction on various
cultures and appropriate application to societal contexts

 ´¤¤µµ¦¡´µµ¦Á¦¸¥µ¦°¦¸
 

6HPLQDULQ'HYHORSPHQWLQ0XVLF3HGDJRJ\
Ų
«²¢¢³¬¦²³¤³¥ª¶Ų²³³¤³¤¿¤¶£³¤«®¤¶Ų
Â¸È¶Çm³ÅŲ¤ºÀŲÀ¨ µŲ¨µ¶³¤¶Ç«Ì³ ²Â³¤¿¤¶£³¤«®¤¶Ų
³®¶Ų«ºmy¹²ŲÀ¦±Â®³ 
Seminar in theoretical, development of music pedagogy
in world music teaching, Inquiry into patterns, concept and
methodology of music teaching, from the past, present and future
 µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦¸ ´Ê¼
 

$GYDQFHG(YDOXDWLRQDQG0HDVXUHPHQWLQ0XVLFDO

³¤¨µ¿ ¤³±¬q¬¦²³¤À¦±¥ª¶³¤¨²³¤¤±¿¢µ¦³
¤¶ŲÂ¨²¤¤¢m³ÅŲÀ¦±³¤Ì³Ã¤±£¹qÂnŲÂ¬n«® ¦n®²¤±
³¤©·ª³®Àm¦±¨²¤¤¢

An analysis of principles and theories of advanced
OGCUWTGOGPVŲCPFŲGXCNWCVKQPŲQHŲOWUKEŲKPŲXCTKQWUEWNVWTGU
¨»n¤ª·µ¦¸ª·¥µ
 ´¤¤µ®¨´µ¦Â¨³§¬¸µ¦¸ª·¥µ ´Ê¼  

$GYDQFHG6HPLQDULQ3ULQFLSOHVDQG7KHRULHVLQ

0XVLFRORJ\
Ų
«²¢¢³¬¦²³¤Ų¥ª¶Ų ¨µ¨²³³¤ŲÀ¦±À¨ µ³¤¶
¨µ£³Ų¤¨¢²È¤±¨³¤©·ª³¤¶¨µ£³Ây¹²
Seminar in principles, theories, evolution and concepts
in musicology as well as the present methodological techniques
in musicology
 µ¦·´·µ£µµ¤µ¦¸ª·¥µ ´Ê¼  

$GYDQFHG)LHOGZRUNLQ0XVLFRORJ\
Ų
¤±¨³¤eµ²µ³¤¡³ «³¢²È«ºŲ¨µ¶³¤¿Æn®¢º¦
m³ÅŲ ³¤¶³µ²¹q¨µ£³Ų ³¤¨µ¿ ¤³±¬qŲ ³¤«²¿ ¤³±¬qŲ À¦±³¤
¿¤¶£¿¶£¨²¤¤¢¤¶m³Å
Ų
2TQEGFWTGUŲ CPFŲ CFXCPEGFŲ ůGNFYQTMŲ VGEJPKSWGUŲ
YKVJŲURGEKůEŲCRRTQCEJGUŲVQŲFCVCŲEQNNGEVKQPŲQHŲXCTKQWUŲOWUKECNŲ
ethnographies, analysis, synthesis, and comparison of different
musical cultures

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

249

 ¦³ÃoÂ¨³µ¦ª·Á¦µ³®r¦¸
 

0XVLF$QDO\VLVDQG1RWDWLRQ6\VWHPVLQ0XVLF
Ų
¥ª¶ ¤ ±³¤²  ·  Án  Ų Â¨²  ¤¤¢¤¶  m ³ ÅŲ
¤±¨³¤À¦±¨µ¶³¤®Án³n®¢º¦¡³ «³¢
Theories of music notation systems in various music
EWNVWTGŲCPFŲVTCPUETKRVKQPŲVGEJPKSWGUŲCHVGTŲůGNFŲYQTMU
¨»n¤ª·µµ¦¦·®µ¦´µ¦¦¸
 ¥»«µ¦rÁ·¼¦µµ¦µ¦¦·®µ¦´µ¦¦¸  

,QWHJUDWHG6WUDWHJLHVRI0XVLF$GPLQLVWUDWLRQ
Ų
¬¦²¥ª¶³¤¤µ¬³¤Ų ³¤²³¤³¤¶Ų ³¤¨µ¿ ¤³±¬q
® q¤³¤¶Ų ¤±¨³¤À¦±¤³£¦±¿®¶£Â³¤²Ì³® q¤±®
®À£¹©³«¤qŲ ³¤ ¨ ¹¢ÀŲ¿ ¤¸Ç®¢¸®À¦±¿ µ Â³¤¤µ¬³¤Ų
À¦±³¤Ì³ÀÃ«ºm ³¤µ² Ųµ ¤¨¢·³¤©·ª³¤¶¨² ®£m³Â³¤¤µ¬³¤
À£¹©³«¤qŲ
Music administration theories, analysis of music
organizations, process and details in preparation of strategic
plan’s components, plan monitoring, tools and techniques in
management and plan implementation, including case studies
in strategic plan management
 µ¦´µ¦»¦·¦¸ ´Ê¼
 

$GYDQFHG0DQDJHPHQWLQ0XVLF%XVLQHVV
Ų
¦²ª±®® q¤³¹¤µŲ ¤±¨³¤²³¤Ų ³
®ºn¤µ¬³¤Ų³¤¨³À³¤²³¤® q¤Ų³¤²³¤¹ ¦³¤³¤¶Ų
³¤¦³Ų³¤¤±«³³¤±¬¨m³® q ¤³¤¶Ų³¤ ¨ ¢¹ Ų³¤²³
® q¤Ų¬¢³£¹¤µ¤¶Ų ¤µ£¤¤¢³¹¤µ¤¶Ų À¦±¿ µ ³¤
¤µ¬³¤³¤¶«¢²£Â¬¢m
Nature of business organizations, management process,
roles of administrators, organization management planning,
music personnel management, marketing, organizing among
music organizations, organization monitoring and improving
music business law, music business morality and modern
techniques in music management
 µ¦´µ¦Á·¼¦µµ¦µ¦Á«¦¸
 

,QWHJUDWHG0XVLF,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW
Ų
¤±n®¢º¦ŲÀ¦±³¤²³¤n®¢º¦³¤¶Ų³¤Ân«³¤«¿©
³¤¶®£m³¿{¤±Ų³¤Ì³¿ ÁÁ¦£¶®µ ¿®¤q¿Æ¢³Ân¿¸®Ç ³¤²³¤
«³¤«¿©³¤¶Ų¤¨¢·³¤«¤n³¨²¤¤¢ŲÀ¦±¿ ÁÁ¦£¶³¤¶Ų
¿¸Ç®³¤¤±£¹qÂnÂ® q¤³¤¶
Music information systems and music information
management, systematic uses of music information, use of
internet technologies for music information management,
including creations of music innovation and technologies for
music organizations
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®¤ªª·µÁ¨º°Å¤no°¥ªnµ®nª¥·
 µ¦´¤¤µÁ··´·µ¦µ¦¸Â¨³
 

«·¨³µ¦Â

6HPLQDUDQG:RUNVKRSLQ0XVLFDQG3HUIRUPLQJ

$UWV
Ų
® q¤±®Ų¨µ¶³¤Ų¤±¨³¤ŲÀ¦±²È®³¤«²¢¢³
¿µµ²µ³¤Ų²«²¢¢³ŲÀ¦±Ì³¿«®¦³¤«²¢¢³Â¤ºÀ¿®«³¤
¨µ³³¤¤¨¢²È³¤¨µ³¤q¿µ¨µ³³¤
Components, methodological, processes, and steps of
seminar workshops and Present action of outcomes of the seminar
in academic document form, including academic review
 µ¦´µ¦¦¸Â¨³Â¨³«·¨³µ¦Â
 

Á·¼¦µµ¦

,QWHJUDWHG 0XVLFDQG3HUIRUPLQJ$UWV0DQDJHPHQW
Ų
® q ¤±®Ų²È ®Ų¨µ¶ ³¤Ų¤ºÀŲ¤±¨³¤²³¤À«Ų
À¦±³¤²³¤À«m®«³³¤
Components, methodologies, forms, processes of
performing arts presentation, and Presentation of the works to
the public
 ´¤¤µ¦¸¦³´»¬¸´·
 
'RFWRUDO6HPLQDULQ0XVLF

Ų
³¤À¦¿¦¶Ç£À¦±²³ ¨³¢¤ºnn³¤¶Â¤±¿Æ¶Ç
¿¶Ç£¨n®²È³¤¶Ų³¤ n ¨n³¬²¨¿¤¸Ç®¶Ç¿¶Ç£¨n®Ų ¨³¢³¨µ³³¤Ų
³¨µ²£³n³³¤¤¶ŲÀ¨Án¢³¤¶
Development and exchange of scholarly information
concerning various topics in music, investigation of relevant
UWDVQRKEUŲUEJQNCTN[ŲKUUWGUŲCPFŲVTGPFUŲKPŲ/WUKE
 ´¤¤µ¦¸´´¤
 

6HPLQDULQ0XVLFDQG6RFLHW\
Ų
À¨ µ Ų¥ª¶À¦±¨µ¶ ³¤©·ª³¤¶³n ¢¨²¤¤¢Ų¤¶Â
¤µ³«² ¢Ų¨²¤¤¢ŲÀ¦±³¤¿¢¸®ŲÂ£¹ ¤±¨²µ©³«¤qÀ¦±y¹²
Concepts, theories, and methods of music across
EWNVWTGUŲOWUKEŲKPŲVJGŲUQEKQRQNKVKECNŲEQPVGZVUŲQHŲVJGŲJKUVQTKECNŲ
and current periods
 ®´ª o°Á¦ºÉ°¡·Á«¬µ¦¸
 

6SHFLDO7RSLFLQ0XVLF
Ų
³¤©·ª³²È «ºŲÀ¿³±¦·Â®¿¨µ³³¤n³¤¶¨µ £³Ų
¢¹ª£¤¶¨µ £³Ų¤¶©· ª³Ų¤¶³Ì ²Ų¥ª¶¤¶Ų¹¤µ¤¶ŲÀ¦±
³¤µ²µÀ«¤¶
Advanced study regarding musicology, ethnomusicology,
music education, music therapy, music theory, music business,
or music performance

 ¦¸ª·¥µ´°µ¦¥¦¦¤µ¦¸
 

0XVLFRORJ\DQG0XVLF&LYLOL]DWLRQV
Ų
¤¶¨µ £³Ų¨³m n¨£À¬¦m®³¤£±¤¤¢³¤¶Â¡º¢¡µ ³ m³ÅŲ
®Á¦Ų
Musicology concerned about musicological civilizations
in various regions of the world
 µ¦´µ¦¦¸«¹¬µÁ·¼¦µµ¦
 

,QWHJUDWHG0XVLF(GXFDWLRQ0DQDJHPHQW
Ų
¦²ª±®® q¤³³¤©·ª³¤¶Ų ¤±¨³¤²³¤Ų
³®ºn¤µ¬³¤Ų³¤¨³À³¤²³¤® q¤Ų³¤²³¤¤²£³¤
¢¹ª£qŲ ³¤¤±«³³Ų³¤ ¨ ¹¢À¦±²³® q¤Ų¤¨¢²È¿ µ ³¤
¤µ¬³¤³«¢²£Â¬¢mÂ® q¤³³¤©·ª³¤¶Ų
Nature of music education organizations, management
process, roles of administrators, organization management
planning, human resource management, organization organiz
ing, monitoring, and improving, including modern management
techniques for music education organizations
®¤ª¦³µ¦rª·´¥
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV
Ų
³¤©·  ª³¨µ ² £ Ų ¤¶ ¨µ  £³Ų ¤¶ ©·  ª³Ų À¦±³¤¤² 
¹£¹©³«¤qŲ ¿¸Ç®«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢m¿¶Ç£¨²¹¤µ£³ ©µ¦lŲ ¡³£Ân³¤
Â¬n Ì³¤·ª³® ±¤¤¢³¤ ¨ ¹¢¨µ£³µq
Conducting research for building a new body of
MPQYNGFIGŲKPŲVJGŲůGNFŲQHŲOWUKEŲKPENWFKPIŲOWUKEQNQI[ŲOWUKEŲ
education and music management under a close supervision of
a thesis advisory committee
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
: Master of Music Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ดศ.ม.
Master of Music
M.M.

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาเอก
2.1 หมวดวิชาบังคับ
2.2 หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
3.1 วิทยานิพนธ
3.2 การศึกษาคนควาอิสระ

หลักสูตร (หนวยกิต)
แผน ก แบบ ก2
4*
24
12
ไมนอยกวา 12

แผน ข
4*
30
12
ไมนอยกวา 18

12
ไมนอยกวา 36

6
ไมนอยกวา 36

*หมายถึง ไมนับหนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
2007 101 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
3(3-0-6)
Research Method in Music
2007 102 สัมมนาทางดนตรี
1(0-0-6)
Seminar in Music
2007 103 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับงานวิชาการทางดนตรี 3(1-4-4)
Language and Technology for Music Academic Writing
2007 104 สัมมนาหลักการทบทวนวรรณกรรมทางดนตรี
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แขนงดนตรีวิทยา (Musicology)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 111 หลักการทางดนตรีวิทยา
Introduction to Musicology
2007 112 การถอดโนตและการวิเคราะหดนตรี
Music Transcription and Analysis
2007 113 การวิจัยทางดนตรีภาคสนาม
Field Work in Music Research
2007 114 ดนตรีและวัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Music and Culture
2007 115 ปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
Music Philosophy and Aesthetics
2007 116 หัวขอศึกษาเฉพาะ
Special Topic
2007 117 การศึกษาตามอัธยาศัย
Music Independent Study

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 128 การปฏิบัติทักษะดนตรีเพื่อการถายทอด
3(3-0-6)
Music Skills for Teaching and Learning
2007 129 การบริหารและการจัดการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Administration and Management in Music Education

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
2007 113 ปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Philosophy and Aesthetic
2007 114 หัวขอศึกษาเฉพาะ
3(1-4-4)
Special Topic
2007 115 การศึกษาตามอัธยาศัย
3(1-4-4)
Music Independent Study
2007 116 เทคโนโลยีดนตรี
3(3-0-6)
Music Technology
2007 117 การถอดโนตและการวิเคราะหดนตรี
3(3-0-6)
Music Transcription and Analysis
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แขนงดนตรีศึกษา (Music Education)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 121 หลักการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Principle in Music Education
2007 122 การพัฒนาหลักสูตรดนตรี
3(3-0-6)
Music Curriculum Development
2007 123 จิตวิทยาการเรียนการสอนดนตรี
3(3-0-6)
Psychology in Music Teaching
2007 124 การวัดผลและประเมินผลทางดนตรี
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in Music
2007 125 สัมมนาวิชาการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Seminar in Music Education
2007 126 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Technology in Music Education
2007 127 การวิจัยดนตรีในชั้นเรียน
3(3-0-6)
Music Research for Classroom Teaching

กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน (Folk Music)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 131 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music and Performing Arts
2007 132 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 1
2007 133 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 2
2007 134 สัมมนาดนตรีพื้นบาน
3(1-4-4)
Seminar in Folk Music
2007 135 ดนตรีพ้นื บานเปรียบเทียบ
3(1-4-4)
Comparative Study of Folk music
2007 136 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 3
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 3
2007 137 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคเหนือขั้นสูง
3(1-4-4)
Northern Thai Folk Music Performance
2007 138 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตขั้นสูง
3(1-4-4)
Southern Thai Folk Music Performance
2007 139 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคกลางขั้นสูง
Advance Central Thai Folk Music Performance

แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 136 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 4
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 4
2007 137 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคเหนือขั้นสูง
3(1-4-4)
Northern Thai Folk Music Performance
2007 138 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตขั้นสูง
3(1-4-4)
Southern Thai Folk Music Performance
2007 139 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคกลางขั้นสูง
3(1-4-4)
Advance Central Thai Folk Music Performance
กลุมวิชาหมอลํา (Molam)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 131* ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music and Performing Arts
2007 134* สัมมนาดนตรีพื้นบาน
3(1-4-4)
Seminar in Folk Music
2007 135* ดนตรีพื้นบานเปรียบเทียบ
3(1-4-4)
Comparative Study of Folk Music
(หมายเหตุ : วิชาทีม่ เี ครือ่ งหมาย* เรียนพรอมกันกับกลุม วิชาดนตรีพนื้ บาน)
2007 141 หมอลํา 1
Molam Performing Arts 1
2007 142 หมอลํา 2
Molam Performing Arts 2

3(1-4-4)

แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 155 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
3(2-2-4)
Seminar in Music Management and Performing Arts
2007 156 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
3(3-0-6)
Copyright law
2007 157 เทคนิคการจัดแสง เสียง และเวที
3(3-0-6)
Light and Sound, and Stage Techniques
2007 158 แผนธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Business Plan in Music and Performing Arts

3(1-4-4)

แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 143 หมอลํา 3
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 3
2007 144 หมอลํา 4
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 4
2007 145 วิชาหมอลําประยุกต
3(1-4-4)
Pop-style Molam Perorming Arts
2007 146 หมอลําประเทศ สปป.ลาว
3(1-4-4)
Molam Performing Arts in Lao PDR
2007 147 การประพันธกลอนลํา
3(1-4-4)
Klon Lam Text Writing
กลุมวิชาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
(Music Management and Performing Arts)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 151 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
Thai Folk Music and Performing Arts

2007 152 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการจัดการดนตรีและ
3(3-0-6)
ศิลปะการแสดง
Theory and Methodology in Music Management
and Performing Arts Administration
2007 153 การจัดแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง
3(1-4-4)
Music Events Organizing and Performing Arts
2007 154 เทคโนโลยีการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Technologies Music Management and Performing Arts
2007 155 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
3(2-2-4)
Seminar in Music Management and Performing Arts
2007 156 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
3(3-0-6)
Copyright law

กลุมวิชาบริหารธุรกิจดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี
(Music Business Administration and Music Technology)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 161 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีดนตรี
Strategic Management in Music Business and Music
Technology
2007 162 องคการและการจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Business Organization and Management
2007 163 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีดนตรี
Information System for Music Business Management
and Music Technology
2007 164 สัมมนาการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี 3(2-2-4)
Seminar in Music Business Administration and Music
Technology
2007 165 กฎหมายธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Law

3(3-0-6)
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แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 166 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
3(3-0-6)
Copyright law
2007 167 การปฏิบัติงานดานธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี 3(1-4-4)
Music Business and Music Technology Operations
กลุมวิชาการประพันธเพลง (Music Composition)
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 171 การประพันธเพลง 1
Music Composition 1
2007 172 การประพันธเพลง 2
Music Composition 2
2007 173 การประพันธเพลง 3
Music Composition 3
2007 174 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตรา
Orchestration

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
2007 175 คอมพิวเตอรเพื่อการประพันธเพลง
3(1-4-4)
Computer for Music Composition
2007 176 สัมมนาการประพันธเพลง
3(2-4-4)
Seminar in Composition
2007 177 เทคโนโลยีการประพันธเพลง
3(1-4-4)
Technology for Music Composition
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 205 วิทยานิพนธ
Thesis
แผน ข ไมเกินกวา 6 หนวยกิต
2007 206 การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Study
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12 หนวยกิต

6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หมวดวิชาบังคับ
2007 101 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
3(3-0-6)
Research Method in Music
หลักการวิจยั ทางดนตรี ความรูพ นื้ ฐาน ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทของการวิจัย
Principal in music research, Fundamental knowledge,
meaning, significance, and classification of research
2007 102 สัมมนาทางดนตรี
3(3-0-6)
Seminar in Music
หลักการ ทฤษฎี วิธีการและขั้นตอนการจัดสัมมนาทางดนตรี
Principles, theories, methods and procedures in music
research
2007 103 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับงานวิชาการทางดนตรี 3(1-4-4)
Language and Technology for Music Academic Writing
การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ตลอดจนการใช
เทคโนโลยี สําหรับการเขียน วิเคราะห สรุปความ บทความวิชาการทาง
ดนตรี รูปแบบวิทยานิพนธและการอางอิงการเผยแพรและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
The usage of Thai, English and other language, as
well as the use of technology for academic writing; analyzing and
summarizing of academic writing; from of thesis and reference;
dissemination and presentation of academic works
2007 104 สัมมนาหลักการทบทวนวรรณกรรมทางดนตรี 3(1-4-4)
Seminar in Review of Musical Literature
สั ม มนาหลั ก การทบทวนวรรณกรรม การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะห งานวิจัย หรือ งานสรางสรรค เพื่อ นํามาใชในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ
A study of literature as reviewed, analysis and synthesis
in music research or music creation for thesis
หมวดวิชาเลือก
1) กลุมวิชาดนตรีวิทยา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 111 หลักการทางดนตรีวิทยา
3(3-0-6)
Introduction to Musicology Ethnomusicology
ความหมายและประวัติความเปนมาของ ดนตรีวิทยา มานุษย
ดนตรีวิทยา การจัดแบงประเภทเครื่องดนตรี ระบบเสียง คีตลักษณและ
การวิเคราะห เทคนิคการเก็บขอมูลภาคสนามทางดนตรี

Definition and historical aspects of Musicology
Ethnomusicology. The course focuses on organology, musical
form and analysis and fieldwork techniques.
2007 112 การถอดโนตและการวิเคราะหดนตรี
3(3-0-6)
Music Transcription and Analysis
การถอดโนต การวิเคราะหดนตรี และ คีตลักษณ องคประกอบ
ของบทเพลงตางๆ
Music notation, transcription, music analysis, form
and element of music
2007 113 การวิจัยทางดนตรีภาคสนาม
3(1-4-4)
Fieldwork in Ethnomusicology
คนควาขอมูลทางดนตรี ศึกษาวิจยั องคความรูด นตรีโดยศึกษา
ขอมูลภาคสนาม
Fundamental fieldwork method in Ethnomusicology.
History, method, Observation, process, collection, classification
and presentation of research.
2007 114 ดนตรีและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Music and Culture
ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งในภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทยและประเทศในแถบลุมนํ้าโขง
Music and local culture in various regions of Thailand and
countries in the Mekong Basin Regions and southeast Asian Islands.
2007 115 ปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Philosophy and Aesthetics
ความคิดพื้นฐาน ความเชื่อ คานิยม ความสัมพันธ อิทธิพล
ระหวางมนุษยกับดนตรี และแนวคิดปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
Philosophy, Basic concepts, beliefs, values,
relationships between music and man, influences of music on
human society.
2007 116 หัวขอศึกษาเฉพาะ
3(1-4-4)
Special Topic
การศึกษาแบบเจาะลึกในขอบเขตวิชาการดานดนตรี และ
การปฏิบัติการแสดงดนตรี.
Choices of topics regarding music and performance.
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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2007 117 การศึกษาตามอัธยาศัย
3(1-4-4)
Music Independent Study
บทบาทและความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาดนตรี น อกระบบ
ขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
แนวโนมตางๆ ของการทดสอบความรูทางดนตรี และการศึกษาดนตรีใน
สื่อสังคมออนไลน
The role and importance of informal music study. The
trend of music knowledge test. And music education in social
media.
กรณีเลือกเรียนแผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิม่ อีก 6 หนวยกิต ดังนี้
2007 115 ปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Philosophy and Aesthetic
ความคิดพื้นฐาน ความเชื่อ คานิยม ความสัมพันธ อิทธิพล
ระหวางมนุษยกับดนตรี และแนวคิดปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี
Basic concepts, beliefs, values, relationships between
man and music, influences of music on human society; philosophy
of music
2007 116 หัวขอศึกษาเฉพาะ
3(1-4-4)
Special Topic
การศึกษาแบบเจาะลึกในขอบเขตวิชาการดานดนตรี และ
การปฏิบัติการแสดงดนตรี.
Study regarding in Music and Music performance.
2007 117 การศึกษาตามอัธยาศัย
3(1-4-4)
Music Independent Study
บทบาทและความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาดนตรี น อกระบบ
ขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
แนวโนมตางๆ ของการทดสอบความรูทางดนตรี และการศึกษาดนตรีใน
สื่อสังคมออนไลน
The role and importance of informal music education.
The trend of music knowledge test. And music education in social
media.
2) กลุมวิชาดนตรีศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 121 หลักการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Principles in Music Education
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดในการเรียนการสอนดนตรี วิธกี าร
และยุทธวิธีในการสอนดนตรี สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น รูปแบบวิธีการ
สอน และวิธกี ารเรียนรูข องนักเรียน ความเขาใจในการแสดงดนตรี ความคิด
สรางสรรคทางดนตรี และการตอบสนองในการเรียนรูดนตรีของนักเรียน
Principles concerning the working of excellence of and
the importance to The teaching of music in schools.
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2007 122 การพัฒนาหลักสูตรดนตรี
3(3-0-6)
Music Curriculum Development
แนวคิด ปรัชญา และระบบการศึกษาในระดับตางๆ รวมไปถึง
โครงสรางของหลักสูตรดนตรี การพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผล
กรณีทงั้ ผูส อนและผูเ รียน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ ตลอด
จนการศึกษาถึงอาชีพที่เกี่ยวของกับงานดนตรี
Philosophical and practical issues on music within the
context of the education system; structure of music curriculum,
development of teaching and learning, teacher and student
evaluation, academic freedom, and occupations relating to music.
2007 123 จิตวิทยาการเรียนการสอนดนตรี
3(3-0-6)
Psychology in Music Teaching
ดนตรี กั บ พฤติ ก รรมความรู  สึ ก นึ ก คิ ด ของมนุ ษ ย ศึ ก ษา
รูปแบบและทฤษฎีการเรียนรูทางดนตรี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการแตละ
วัย การรับรู ระดับเสียงและองคประกอบของดนตรี ศึกษาจิตวิทยาดาน
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม จิตวิเคราะห ความสัมพันธ ระหวางจิตวิทยากับ
สุนทรียศาสตรทางดนตรี
Music and human behaviors, feeling and thought;
forms and theories of music learning in relation to the development
of age, perception; scale and music elements, psychology of
heredity and environment, mind analysis, the relationship of
psychology and musical aesthetics.
2007 124 การวัดผลและประเมินผลทางดนตรี
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in Music
หลั ก การและทฤษฎี การวั ด ผลประเมิ น ผลทางดนตรี
การประยุกตใชหลักการเกีย่ วกับความถนัด สัมฤทธิผ์ ล ศึกษาสถิตเิ บือ้ งตนที่
ใชสาํ หรับการวัดผล การตีความหมาย การสรางแบบทดสอบ และการศึกษา
แนวทางการประเมินคุณคาทางดนตรี
Principles and theories of measurement and evaluation
in music; adaptation of aptitude and achievement; basic statistics
for evaluation, testing design and evaluation of the value of music.
2007 125 สัมมนาวิชาการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Seminar in Music Education
หลักการ ทฤษฎี วิธีการและขั้นตอนการจัดสัมมนาปญหาทาง
ดนตรีศึกษา ตลอดจนการนําประเด็นหรือองคความรูใหมที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีศึกษามาจัดการประชุมสัมมนา
Principles, theories, methods and procedures in
organizing seminars on problems in music education; selection
of issues and new knowledge pertaining to music education for
seminars.

2007 126 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Innovation and Technology in Music Education
ความหมาย ขอบเขต โครงสราง รูปแบบ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางดนตรี ศึกษาคนควา พัฒนา และผลิตสื่อประเภทตางๆ
ที่ใชในการเรียนการสอนดนตรี ศึกษาหลักการทางระบบการเรียนการสอน
รูปแบบตางๆ เพื่อประยุกตใชกับการสอนดนตรี
Definition, scope, structure and form of innovation
and technology in music; investigation, development, and
production of various materials for music teaching and learning;
principles and application of various methods of music teaching.
2007 127 การวิจัยดนตรีในชั้นเรียน
3(3-0-6)
Music Research For Classroom Teaching
ระเบียบวิธีการวิจัยดนตรีในชั้นเรียน ศึกษางานวิจัยที่ดีเดน
และเกี่ยวของกับดนตรีศึกษาตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อศึกษาถึง
การพัฒนาการและความกาวหนาทางดานดนตรีดนตรี
Principles of research on music in classrooms;
outstanding research studies in music education along with music
teaching and learning for better understanding of the development
and advancedment in music education.
กรณีเลือกเรียนแผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต ดังนี้
2007 128 การปฏิบัติทักษะดนตรีเพื่อการถายทอด
3(3-0-6)
Music Skills for Teaching and Learning
กิจกรรมดนตรีในแงประเภท โครงสราง ลักษณะสําคัญ รูปแบบ
และเทคนิควิธกี ารจัดกิจกรรม ความสัมพันธของกิจกรรมดนตรีกบั การเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการเรียนการสอน
Types, structures, dominant features, forms and
principles of music activities; relations between music activities
and teaching and learning.
2007 129 การบริหารและการจัดการดนตรีศึกษา
3(3-0-6)
Administration and Management in Music Education
ทฤษฎีการบริหารและการจัดการดานดนตรีศึกษา การจัดทํา
โครงการและจัดกิจกรรมดานการสอนดนตรี พื้นฐานการควบคุมดูแลการ
จัดการแสดงงานดนตรี
Theories of administration and management in music
education; implementation of projects and activities pertaining to
the teaching of music, basic principles of supervision on music
performance.

3) กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 131 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music and Performing Arts
ขอมูลดนตรีและศิลปะการแสดงทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย
และทองถิ่นของประเทศใกลเคียง โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหทองถิ่น
อีสาน ในแงประวัติศาสตรความเปนมา โครงสรางและความสัมพันธของ
ดนตรีและศิลปะการแสดงกับชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นนั้น
Folk music and performing arts in Thailand and
neighboring countries; study and analysis of Isan folk music
with focuses on historical development, structure of music, and
relationship between music and performing arts and also the
people’s lifestyle.
2007 132 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 1
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ด นตรี พื้ น บ า นอี ส านเหนื อ ขั้ น สู ง ศึ ก ษา
คีตลักษณและวิเคราะหองคประกอบดนตรี รวมทั้งการปฏิบัติรวมวง
The Advanced study of the Northern Isan Folk music;
forms and musical elements analysis including ensemble
2007 133 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 2
ศึกษาและปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บานอีสานใตขนั้ สูง ศึกษาคีตลักษณ
และวิเคราะหองคประกอบดนตรี รวมทั้งการปฏิบัติรวมวง
The Advanced study of the Southern Isan Folk music;
forms and musical elements analysis including ensemble
2007 134 สัมมนาดนตรีพื้นบาน
3(1-4-4)
Seminar in Folk Music
สัมมนาหลักการทางทฤษฎี พัฒนาการดนตรีพื้นบาน ในพื้นที่
ตางๆ ตางๆ รูปแบบ แนวคิด วิธีการที่สําคัญในการเรียนการสอนดนตรี
การบรรเลง จากอดีต สูปจจุบัน และในอนาคต
Seminar in Theoretical, Development of folk music in
the part of the world, patterns, concept and methodology in music
teaching, performing from the past current and trend in the future.
2007 135 ดนตรีพื้นบานเปรียบเทียบ
3(1-4-4)
Comparative Study of Folk Music
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บดนตรี พื้ น บ า นของกลุ  ม วั ฒ นธรรมใน
ลุมนํ้าโขง ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี โดยนําเสนอในรูปแบบการแสดง
และนิทรรศการวิชาการ
The comparative study of the folk music in the Mekong
Basin Regions; music theories and practicing which can be
presented to the publics in academic exhibition and performance.
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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กรณีเลือกเรียนแผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพิ่มอีก 6 หนวยกิต
ดังนี้
2007 136 การบรรเลงดนตรีพื้นบานขั้นสูง 3
3(1-4-4)
Advanced Folk Music Performance 3
ศึกษาและปฏิบัติดนตรีพื้นบานอีสานรวมสมัย วิวัฒนาการ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิเคราะหองคประกอบดนตรี การคงอยูในสังคม
และทิศทางการปรับปรนในอนาคต
The study of the Isan contemporary of Music;
developments, musical forms and elements changing and analysis,
the surviving of music in the society, and the mutation of music
in the future.
2007 137 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคเหนือขั้นสูง
3(1-4-4)
Northern Thai Folk Music Performance
ศึกษาและปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคเหนือในรูปแบบตางๆ
เชน วงสะลอซอซึง วงปจุม วงตึ่งโนง วงกลองสะบัดชัย วงกลองมองเซิง
และวงเทงทิ้ง เปนตน
Study the Northern Thai of music in various forms
such as Salor-Saw-Saung Pichum, Tungnong, Klongsabadchai,
Klongmongsaeng, Tengting ensembles, etc.
2007 138 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตขั้นสูง
3(1-4-4)
Southern Thai Folk Music Performance
ศึกษาและปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคใตในรูปแบบตางๆ เชน
วงดนตรีโนรา วงดนตรีหนังตะลุง และวงดนตรีของชาวไทยมุสลิม เปนตน
Study the Southern Thai of music in various forms
such as Nohra, Nangtalung, Thai-Muslim ensembles, etc.
2007 139 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคกลางขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Central Thai Folk Music Performance
ศึกษาและปฏิบัติเพลงพื้นบานภาคกลางในรูปแบบตางๆ เชน
ลิเก ลําตัด เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวขาว เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย
และเพลงขอทาน เปนตน
Study the Central Thai of music in various forms
such as Likae, Lumtad, Pleng-Choi, Pleng-Esall, Pleng-Kiawkao,
Pleng-Raer, Pleng-Puangmalai, Pleng-Kortan, etc.
4) กลุมวิชาหมอลํา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2(1-2-3)
2007 131* ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
Thai Folk Music and Performing Arts
ขอมูลดนตรีและศิลปการแสดงทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย
และทองถิ่นของประเทศใกลเคียง โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหทองถิ่น
อีสาน ในแงประวัติศาสตรความเปนมา โครงสรางและความสัมพันธของ
ดนตรีและศิลปการแสดงกับชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นนั้น
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Folk music and performing arts in Thailand and
neighboring countries; study and analysis of Isan folk music
with focuses on historical development, structure of music, and
relationship between music and performing arts and also the
people lifestyle
2007 134* สัมมนาดนตรีพื้นบาน
3(1-4-4)
Seminar in Folk Music
สัมมนาหลักการทางทฤษฎี พัฒนาการดนตรีพื้นบาน ในพื้นที่
ตางๆ ตางๆ รูปแบบ แนวคิด วิธีการที่สําคัญในการเรียนการสอนดนตรี
การบรรเลง จากอดีต สูปจจุบัน และในอนาคต
Seminar in theoretical concept and development of folk
music in the various parts of the world, Patterns, and methodology
in music teaching, performing from the past current and trend in
the future.
2007 135* ดนตรีพื้นบานเปรียบเทียบ
3(1-4-4)
Comparative Study of Folk Music
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บดนตรี พื้ น บ า นของกลุ  ม วั ฒ นธรรมใน
ลุมนํ้าโขง ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี โดยนําเสนอในรูปแบบการแสดง
และนิทรรศการวิชาการ
The comparative study of the folk music in the Mekong
Basin Regions; music theories and practicing which can be
presented to the public in academic exhibitions and performances.
*หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย* เรียนพรอมกันกับ กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
2007 141 หมอลํา 1
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 1
องคความรูสําหรับศิลปนหมอลํา ภาษาและวรรณคดีพื้นบาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี คําประพันธ ฉันทลักษณ กลอนลําประเภทตางๆ
และปฏิบัติการลํา
The course provides fundamental knowledge for molam
singers including folk language, literature, and poetry; Express
custom and tradition, klon lam poetry; and lam performing skills.
2007 142 หมอลํา 2
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 2
ศึกษาชีวติ ผลงาน และเทคนิคการลําของศิลปนหมอลําทีส่ าํ คัญ
และปฏิบัติการลําตามแนวทางของศิลปน
Important molam artists Life and work of and
lam performing techniquesStudy of lam performing skills as
transmitted from those senior molam artists.

หมวดวิชาเลือกแผน ข
เรียนเพิ่มอีก 6 หนวยกิต
2007 143 หมอลํา 3
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 3
ปฏิบัติทักษะการลําพื้น ลําทางสั้น ลําทางยาว ลําเตย ลําหมู
ลําเดิน ลําเพลิน
Lam performing skills in lam phuen, lam thang san,
lam thang yao, lam toei, lam mo lam Doen, and lam phoen styles.
2007 144 หมอลํา 4
3(1-4-4)
Molam Performing Arts 4
ปฏิบัติทักษะการลําพื้น ลําทางสั้น ลําทางยาว ลําเตย ลําหมู
ลําเดิน ลําเพลินขั้นสูงขึ้น
Advancedd Lam performing arts in lamphuen, lam
thang san, lam thang yao, lam toei, lam mu, lam doen and lam
phloem.
2007 145 วิชาหมอลําประยุกต
3(1-4-4)
Pop-style Molam Performing Arts
ศึ ก ษาองค ป ระกอบของทํ า นองลํ า ทํ า นองดนตรี ป ระยุ ก ต
วาทลําของศิลปนหมอลําประยุกตที่สําคัญ ตลอดจนการปฏิบัติการลําตาม
แนวทางของศิลปนเหลานั้น
Study of components of lam melodies, music
accompaniments, and lam singing styles of important pop-style
molam artists as well as acquiring lam singing skills as guided
by those senior molam artists.
2007 146 หมอลําประเทศ สปป.ลาว
3(1-4-4)
Molam Performing Arts in Lao PDR
ศึกษาชีวประวัติ ผลงาน ของศิลปน และปฏิบตั กิ ารลําวาทตางๆ
ของลาว อาทิ ลําขับงึม ลํามหาชัย ลําบานซอก ลําคอนสะหวัน ลําสีทันดอน
ลําตั่งหวาย ลําโสม และลําสาละวัน
Study of lives and works of important Lao molam artists
and the Lao lam singing styles ; khap khum, lam Maha chai, Lam
baon sauug, lam khon Sa-wan, lam sripandon, lam tang wai, lam
soom and lam sa-La-Wan by those senior molam artists.
2007147 การประพันธกลอนลํา
3(1-4-4)
Klon Lam Text Writing
องคความรูสําหรับนักประพันธเพลง ภาษาและวรรณคดี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฉันทลักษณทางดนตรีและคําประพันธ และทักษะ
การประพันธเพลง
Fundamental knowledge for music writers, language
and literature, custom and tradition, various forms of music and
Khon lam text writing , and writing skills

5) กลุมวิชาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2007 151 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music and Performing Arts
ขอมูลดนตรีและศิลปะการแสดงทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย
และทองถิ่นของประเทศใกลเคียง โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหทองถิ่น
อีสาน ในแงประวัติศาสตรความเปนมา โครงสรางและความสัมพันธของ
ดนตรีและศิลปะการแสดงกับชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นนั้น
Folk music and performing arts in Thailand and
neighboring countries; study and analysis of Isan folk music with
focuses on historical development, structure of music, and relationship
between music and performing arts and also the people lifestyle
2007 152 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการจัดการดนตรีและ
3(3-0-6)
ศิลปะการแสดง
Theory and Methodology in Music Management and
Performing Arts Administration
ศึกษาทฤษฎีและระเบียบวิธีการ และศิลปะการแสดง องคกร
กระบวนการจัดการ บทบาทผูบ ริหาร การวางแผน การจัดทรัพยากร รวมถึง
การควบคุม การพัฒนาองคกร และเทคนิคการบริหารจัดการดนตรีและ
ศิลปะการแสดงสมัยใหม
Theory and methodology in Music Management and
Performing Arts Administration, organization, management
technique, administrator’s role, planning, resources management
as well as organizational development and contemporary music
and performing art management and administration.
2007 153 การจัดแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Music Events Organizing and Performing Arts
ศึกษาขั้นตอน การจัดการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง
องคประกอบและชนิดของดนตรี องคประกอบและชนิดของศิลปะการแสดง
ทั้งทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ
Study music and performing arts performing
techniques of various kind of performing arts both in theory and
practice
2007 154 เทคโนโลยีการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Technologies Music Management and Performing Arts
แนวคิด ขอบขาย พัฒนาการ และองคประกอบของเทคโนโลยี
การจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟแวร และ
เทคนิควิธีการ เพื่อการประยุกตใชในงานดนตรีและศิลปะการแสดง
Concept, scope, development, and components
of music and performing arts management technology, tools,
materials software and technique, methodology for uses in music
and performing arts.
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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2007 155 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
3(2-2-4)
Seminar in Music Management and Performing Arts
สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง กระบวนการ
จัดการ หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อนํามาอภิปราย การคนควาและ
อภิปรายผลงานวิชาการดานการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง จัดสัมมนา
และนําเสนอผลการสัมมนาในรูปแบบเอกสารวิชาการ รวมทั้งการวิจารณ
เชิงวิชาการ
Seminar in music and performing arts managements,
management process, Discussion on issues in music performing
arts management academic works, performing arts.
2007 156 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
3(3-0-6)
Copyright law
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิชยที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคาทางดนตรี
Study of law and practice of civil and trade law related
to music copyright, main license, minor license and logo.
หมวดวิชาเลือกแผน ข
เรียนเพิ่มอีก 6 หนวยกิต
2007 157 เทคนิคการจัดแสง เสียง และเวที
3(3-0-6)
Light and Sound, and Stage Techniques
ศึกษาองคประกอบ ปจจัย กระบวนการ จัดแสง เสียง และเวที
ชนิดของเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการและเทคนิคของการจัดการแสดง เพื่อนํา
เสนอผลงานสรางสรรค ในรูปแบบตางๆ
Study components, support, process of light and sound
and stage, types of tools, materials, methods and technique in
performing management for the presentation of creative works
in various forms
2007 158 แผนธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Business Plan in Music and Performing Arts
ศึกษาหลักการ พัฒนาการ ขอบเขต และองคประกอบของธุรกิจ
ดนตรี วางแผนและเขียนแผนธุรกิจ และนําเสนอแผนธุรกิจดนตรีและศิลปะ
การแสดง
Development of the principles and elements of
the music business. Set up a business plan for music and
performing arts.
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6) กลุมวิชาบริหารธุรกิจดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี ไมนอย
12 หนวยกิต
2007 161 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีดนตรี
Strategic Management in Music Business and Music
Technology
ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการ และ
องคประกอบของแผนกลยุทธทางดนตรี การวางแผน การควบคุม เครือ่ งมือ
และเทคนิคการจัดการ รวมถึงการศึกษากรณีตวั อยางของการจัดการกลยุทธ
ทางธุรกิจดนตรี
Important of strategic management, process and
components of music strategic plan, planning, monitoring tools,
management techniques, including cases studies of Music
strategy management.
2007 162 องคการและการจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Business Organization and Management
ลักษณะขององคการและการจัดการ กระบวนการจัดการ
บทบาทของผูบริหาร การวางแผน การจัดการบุคลากร การประสานงาน
การควบคุมและพัฒนาองคกร รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการองคกรทาง
ธุรกิจดนตรี
Nature of organization and management, management
process, roles of a administrative, planning, personnel management,
organizing, monitoring, and developing the organization, including
administrative Techniques of music business management.
2007 163 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีดนตรี
Information System for Music Business Management
and Music Technology
ศึกษาระบบธุรกิจดนตรี การใชสารสนเทศทางดนตรี การนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ การวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
ระบบขอมูลทางธุรกิจดนตรี
Study of music business system, use of music information,
use of information technology system for planning, managing,
development of music business information system.

2007 164 สัมมนาการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี 3(2-2-4)
Seminar in Music Business Administration and Music
Technology
สัมมนาการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี หยิบยก
ประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อนํามาอภิปราย การคนควาและอภิปรายผลงาน
วิชาการดานการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ประยุกตระเบียบวิธี
วิจยั ทางธุรกิจแบบตางๆ มาใชในการคนควาองคความรูท างดนตรี จัดสัมมนา
และนําเสนอผลการสัมมนาในรูปแบบเอกสารวิชาการ รวมทั้งการวิจารณ
เชิงวิชาการ
Seminar in music business administration: issues
for discussion, reviews of music business administration and
technology, use of search methodology for the study of music
knowledge seminar, and present the outcome of the seminar in
academic document form, including academic review.
2007 165 กฎหมายธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Law
ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายอาญา ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจดนตรีทคี่ วรทราบ วิเคราะหประเด็น
ปญหาทางกฎหมายในธุรกิจดนตรี ศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีทาง
ดนตรี และฝกเขียนคําวินิจฉัยในขอกฎหมายทางดนตรี
Study of Copyright Law. Civil and Commercial Code
Criminal CodeTo know about the music business. Analyze legal
issues in the music business. The Supreme Court in the case of
music. The decision in the law and practice of music.
หมวดวิชาเลือกแผน ข
เรียนเพิ่มอีก 6 หนวยกิต
2007 166 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
3(3-0-6)
Copyright law
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิชยที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคาทางดนตรี
Study of law and practice of civil and trade law related
to music copyright, main license, minor license and logo
2007 167 การปฏิบัติงานดานธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี 3(1-4-4)
Music Business and Music Technology Operations
ศึกษาและปฏิบตั งิ านดานธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี จาก
แหลงธุรกิจและสถานประกอบการตางๆ ตามความสนใจของนิสิต
Study and operate music business and technology at
business operating offices according to student’s interests

7) กลุมวิชาการประพันธเพลง ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 171 การประพันธเพลง 1
3(3-0-6)
Music Composition 1
ศึ ก ษารู ป แบบการประพั น ธ เ พลงแบบประเพณี นิ ย ม
(Traditional music) ในยุคบาโรค (Baroque period) ยุคคลาสสิก
(Classical period) ยุคโรแมนติก (Romantic period) และ ฝกทําการ
ประพันธเพลงตามหลักการประพันธของแตละยุคสมัย พรอมการวิเคราะห
ผลงาน
Study of traditional music compositions in Baroque,
Classical and Romantic. Practice the principles of literary
composition in each period. With portfolio analysis
2007 172 การประพันธเพลง 2
3(3-0-6)
Music Composition 2
ศึกษารูปแบบการประพันธเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 และฝก
ทําการประพันธเพลงตามหลักการประพันธเพลงในศตวรรษที่ 20 พรอม
การวิเคราะหผลงาน
Study of traditional music compositions in Century
20. Practice the principles of literary composition in each period.
With portfolio analysis
2007 173 การประพันธเพลง 3
3(3-0-6)
Music Composition 3
ศึกษารูปแบบการประพันธเพลงในหลากหลายมิติ แบบขั้นสูง
แลวทําการประพันธเพลง และ นําเสนอผลงานในรูปแบบการแสดง
Study of the advanced music compositions in various
dimensions.Composer, the song and analysis. Presenting the
format of the show.
2007 174 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตรา 3(3-0-6)
Orchestration
ศึกษาคุณลักษณะและเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรี
ตางๆ รูปแบบการจัดวง และ ศึกษาเทคนิคและทฤษฏีการเรียบเรียงเสียง
ประสานในรูปแบบตางๆ ของวงออรเคสตรา
Study of characterization and technique of how to play
various musical instruments. The ensemble style. Technique and
theory of arranging for Orchestra
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หมวดวิชาเลือกแผน ข
เรียนเพิ่มอีก 6 หนวยกิต
2007 175 คอมพิวเตอรเพื่อการประพันธเพลง
3(1-4-4)
Computer for Music Composition
ศึกษาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดนตรี กระบวนการ ขัน้ ตอน
การทํางานของเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการประพันธเพลง การสรางแนวทํานอง การใชแนวทํานอง และ
การบันทึกดนตรีไทย ใชคอมพิวเตอร สามารถสรางสรรคผลงานดนตรีจาก
คอมพิวเตอร
Study of music computer technology, process, step,
operation of tools and materials, the use of ready for-use program,
parts and notation writing through computer, capable in creating
computer music compositions.
2007 176 สัมมนาการประพันธเพลง
3(2-4-4)
Seminar in Composition
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสัมมนา วิเคราะหวิจารณ
บทเพลง นําเสนอในเชิงวิชาการ รวมถึงการแสวงหาความรูในภาคสนาม
เนื้อหาขอมูลมาใชในการนําเสนอดานการประพันธเพลงในเชิงวิชาการได
Study of principles, concept, process of development,
composition analysis style including acquiring field knowledge
for presentation of music composition in academic forms.
2007 177 เทคโนโลยีการประพันธเพลง
3(1-4-4)
Composition Technology
พัฒนาการทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีการประพันธแพลง
รวมถึงการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการประพันธแพลง เพื่อการ
ประยุกตใชทางดนตรี
Development of innovation. Phytoplankton composition
with innovation and technology for musical applications.
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
แผน ก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2007 201 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ดนตรี หรือเพื่อผลิตผลงานสรางสรรค ภายใตคําแนะนําอยางใกลชิดของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Research study to create a body of new knowledge
concerning music; production of creative work under the
supervision of the thesis committees
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แผน ข ไมเกินกวา 6 หนวยกิต
2007 202 การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
การศึกษาคนควา และการวิเคราะหดานดนตรี ตามกรอบ
แนวคิดของสาขาวิชา โดยผูเรียนตองเสนอผลงานในรูปแบบของโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีในสาขาวิชาเอก
Study and analysis on music within the scope of the
study field; presentation of various projects related to a specific
area of concentration.
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