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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

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

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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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

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 Advanced Research Methodology in Music

2008 101 

 Technology and Innovation for Music

 Advanced Seminar in Review and Analysis of Musical 

 Literature 

 Integrated Pedagogy of Music Theory

 Seminar in Development in Music Pedagogy 

 Advanced Evaluation and Measurement in Musical

 Measurement

 Advanced Seminar in Principles and Theories in 

 Musicology 

 Advanced Fieldwork in Musicology

 Music Analysis and Notation Systems in Music

 Integrated Strategies of Music Administration

 Integrated Music Information Management

 

 Integrated Music and Performing Arts Management

 Doctoral Seminar in Music 

 Seminar in Music and Society 

 Special Topic in Music

 Musicology and Music Civilizations 

 Integrated Management in Music Education

2008 890

 Thesis
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 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

An analysis of principles and theories of advanced 

 

 Seminar in principles, theories, evolution and concepts 

in musicology as well as the present methodological techniques 

in musicology

ethnographies, analysis, synthesis, and comparison of different 

musical cultures

method in music; study of instruments and methods of collecting 

data, analysis, conclusion and presentation of the study

 Development, Creation, innovation and application of 

technology in music

 A study of literature as reviewed and analyzed in 

Musicology, Music Education, Music Administration. The course 

focuses on dissertation research.

 

Analytical theories of music instruction on various 

cultures and appropriate application to societal contexts
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 Theories of music notation systems in various music 

 

 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

 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

 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

 Components, methodological, processes, and steps of 

seminar workshops and Present action of outcomes of the seminar 

in academic document form, including academic review

 

 Components, methodologies, forms, processes of 

performing arts presentation, and Presentation of the works to 

the public 

 Development and exchange of scholarly information 

concerning various topics in music, investigation of relevant 

 Concepts, theories, and methods of music across 

and current periods

 Advanced study regarding musicology, ethnomusicology, 

music education, music therapy, music theory, music business, 

or music performance
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 Musicology concerned about musicological civilizations 

in various regions of the world

 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

 Conducting research for building a new body of 

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  : หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Music Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

  (ชื่อยอ) : ดศ.ม. 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Music

  (ชื่อยอ) : M.M.

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก2 แผน ข

1. หมวดวิชาแกน 4* 4*

2. หมวดวิชาเอก

    2.1 หมวดวิชาบังคับ

    2.2 หมวดวิชาเลือก

24

12

ไมนอยกวา 12

30

12

ไมนอยกวา 18

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

    3.1 วิทยานิพนธ

    3.2 การศึกษาคนควาอิสระ

12

-

-

6

ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 36

*หมายถึง ไมนับหนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาบังคับจํานวน 12 หนวยกิต

 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ใหเรยีนรายวิชาในหมวดวิชาบังคบั 

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 3(3-0-6)

 Introduction to Musicology 

2007 112 การถอดโนตและการวิเคราะหดนตรี 3(3-0-6)

 Music Transcription and Analysis

2007 113 การวิจัยทางดนตรีภาคสนาม 3(1-4-4)

 Field Work in Music Research

2007 114 ดนตรีและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)

 ASEAN Music and Culture

2007 115 ปรัชญาสุนทรียศาสตรทางดนตรี 3(3-0-6)

 Music Philosophy and Aesthetics

2007 116 หัวขอศึกษาเฉพาะ 3(1-4-4)

 Special Topic

2007 117 การศึกษาตามอัธยาศัย 3(1-4-4)

 Music Independent Study

 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

 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

 แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 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

 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 ดนตรีพื้นบานเปรียบเทียบ 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 การบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคกลางข้ันสูง

 Advance Central Thai Folk Music Performance
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 แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 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 : วชิาท่ีมเีคร่ืองหมาย* เรยีนพรอมกันกบักลุมวชิาดนตรีพืน้บาน)

2007 141 หมอลํา 1 3(1-4-4)

 Molam Performing Arts 1

2007 142 หมอลํา 2 3(1-4-4)

 Molam Performing Arts 2

  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 3(3-0-6)

 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 กฎหมายลิขสิทธ์ิทางปญญา 3(3-0-6)

 Copyright law 

 แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ดังตอไปนี้

2007 155 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง 3(2-2-4)

 Seminar in Music Management and Performing Arts

2007 156 กฎหมายลิขสิทธ์ิทางปญญา 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

 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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจดนตรี 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
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 แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 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 3(3-0-6)

 Music Composition 1

2007 172 การประพันธเพลง 2 3(3-0-6)

 Music Composition 2

2007 173 การประพันธเพลง 3 3(3-0-6)

 Music Composition 3 

2007 174 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตรา 3(3-0-6)

 Orchestration

 แผน ข ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 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 12 หนวยกิต

 Thesis

 แผน ข ไมเกินกวา 6 หนวยกิต 

2007 206 การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต

 Independent Study
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 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 คตีลกัษณ องคประกอบ

ของบทเพลงตางๆ 

 Music notation, transcription, music analysis, form 

and element of music

2007 113 การวิจัยทางดนตรีภาคสนาม 3(1-4-4)

 Fieldwork in Ethnomusicology

 คนควาขอมูลทางดนตรี ศกึษาวจิยัองคความรูดนตรีโดยศึกษา

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

 ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 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.

หมวดวิชาบังคบั

2007 101 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 3(3-0-6)

 Research Method in Music

 หลักการวิจยัทางดนตรี ความรูพืน้ฐาน 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 วิธีการและข้ันตอนการจัดสัมมนาทางดนตรี 

 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

 สัมมนาหลักการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหและ

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
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2007 117 การศึกษาตามอัธยาศัย 3(1-4-4)

 Music Independent Study

 บทบาทและความสําคัญของการศึกษาดนตรีนอกระบบ 

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.

 กรณเีลอืกเรยีนแผน ข ใหเรยีนวชิาเลอืกเพิม่อกี 6 หนวยกติ ดงันี้

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

 บทบาทและความสําคัญของการศึกษาดนตรีนอกระบบ 

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 

 หลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดในการเรียนการสอนดนตรี วธิกีาร

และยุทธวิธีในการสอนดนตรี สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น รูปแบบวิธีการ

สอน และวธิกีารเรยีนรูของนกัเรยีน ความเขาใจในการแสดงดนตร ีความคดิ

สรางสรรคทางดนตรี และการตอบสนองในการเรียนรูดนตรีของนักเรียน

 Principles concerning the working of excellence of and 

the importance to The teaching of music in schools.

2007 122 การพัฒนาหลักสูตรดนตรี 3(3-0-6) 

 Music Curriculum Development

 แนวคิด ปรัชญา และระบบการศึกษาในระดับตางๆ รวมไปถึง

โครงสรางของหลักสตูรดนตรี การพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผล 

กรณีทัง้ผูสอนและผูเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพเิศษ 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

  ดนตรีกับพฤติกรรมความรู สึกนึกคิดของมนุษย ศึกษา

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

 หลักการและทฤษฎี  การวัดผลประเมินผลทางดนตรี 

การประยกุตใชหลกัการเกีย่วกบัความถนดั สมัฤทธิผ์ล ศกึษาสถติเิบือ้งตนที่

ใชสาํหรับการวัดผล 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.
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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

  ระเบียบวิธีการวิจัยดนตรีในช้ันเรียน ศึกษางานวิจัยที่ดีเดน

และเก่ียวของกับดนตรีศึกษาตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อศึกษาถึง

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 ใหเรียนวิชาเลือกเพ่ิมอีก 6 หนวยกิต ดังนี้

2007 128 การปฏิบัติทักษะดนตรีเพื่อการถายทอด 3(3-0-6)

 Music Skills for Teaching and Learning

 กจิกรรมดนตรีในแงประเภท โครงสราง ลกัษณะสําคญั รปูแบบ

และเทคนิควธิกีารจัดกจิกรรม ความสัมพนัธของกิจกรรมดนตรีกบัการเรียน

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  ดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบานไทย 3(3-0-6)

 Thai Folk Music and Performing Arts

 ขอมูลดนตรีและศิลปะการแสดงทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย

และทองถ่ินของประเทศใกลเคียง โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหทองถิ่น

อีสาน ในแงประวัติศาสตรความเปนมา โครงสรางและความสัมพันธของ

ดนตรแีละศิลปะการแสดงกับชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นนั้น

 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

 ศึกษาและปฏิบัติดนตรีพื้นบานอีสานเหนือขั้นสูง ศึกษา

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

 ศกึษาและปฏบิตัดินตรพีืน้บานอสีานใตขัน้สงู ศกึษาคตีลกัษณ

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

  ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีพื้นบานของกลุ มวัฒนธรรมใน

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. 
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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 

รูปแบบการเปล่ียนแปลงวิเคราะหองคประกอบดนตรี 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 วงต่ึงโนง 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

2007 131*  ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานไทย 2(1-2-3)

 Thai Folk Music and Performing Arts

 ขอมูลดนตรีและศิลปการแสดงทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทย

และทองถิ่นของประเทศใกลเคียง โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหทองถิ่น

อีสาน ในแงประวัติศาสตรความเปนมา โครงสรางและความสัมพันธของ

ดนตรีและศิลปการแสดงกับชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นนั้น

 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 พัฒนาการดนตรีพ้ืนบาน 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

  ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีพื้นบานของกลุ มวัฒนธรรมใน

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 วิชาท่ีมีเครื่องหมาย* 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

 ศกึษาชวีติ ผลงาน และเทคนิคการลาํของศลิปนหมอลําทีส่าํคญั 

และปฏิบัติการลําตามแนวทางของศิลปน

 Important molam artists Life and work of and 

lam performing techniquesStudy of lam performing skills as 

transmitted from those senior molam artists.
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 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

 ศึกษาองคประกอบของทํานองลํา ทํานองดนตรีประยุกต 

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

 ศกึษาชวีประวตั ิผลงาน ของศลิปน และปฏบิตักิารลาํวาทตางๆ 

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 ฉนัทลกัษณทางดนตรีและคาํประพันธ และทกัษะ

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 ดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบานไทย 3(3-0-6)

 Thai Folk Music and Performing Arts

 ขอมูลดนตรีและศิลปะการแสดงทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย

และทองถ่ินของประเทศใกลเคียง 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 

กระบวนการจดัการ บทบาทผูบรหิาร การวางแผน การจดัทรพัยากร รวมถงึ

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 

องคประกอบและชนดิของดนตรี องคประกอบและชนดิของศลิปะการแสดง

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 เคร่ืองมือ 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. 
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2007 155 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง 3(2-2-4)

 Seminar in Music Management and Performing Arts

 สัมมนาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง กระบวนการ

จัดการ หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อนํามาอภิปราย การคนควาและ

อภปิรายผลงานวิชาการดานการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง จดัสมัมนา 

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 

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประมวลกฎหมาย

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 และเวท ี

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

 ศกึษาหลกัการ พฒันาการ ขอบเขต และองคประกอบของธรุกจิ

ดนตรี วางแผนและเขียนแผนธุรกิจ และนําเสนอแผนธุรกิจดนตรีและศิลปะ

การแสดง

 Development of the principles and elements of 

the music business. Set up a business plan for music and 

performing arts.

 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 เครือ่งมอื 

และเทคนคิการจดัการ รวมถงึการศกึษากรณตีวัอยางของการจดัการกลยทุธ

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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจดนตรี 3(3-0-6)

 และเทคโนโลยีดนตรี

 Information System for Music Business Management 

 and Music Technology

 ศกึษาระบบธุรกจิดนตรี การใชสารสนเทศทางดนตรี การนําเอา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่การวางแผน การจดัการ 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.
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2007 164 สัมมนาการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตร ี 3(2-2-4)

 Seminar in Music Business Administration and Music 

 Technology

 สัมมนาการบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี หยิบยก

ประเด็นที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาอภิปราย การคนควาและอภิปรายผลงาน

วชิาการดานการบริหารธุรกจิดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ประยุกตระเบียบวธิี

วจิยัทางธรุกจิแบบตางๆ มาใชในการคนควาองคความรูทางดนตร ีจดัสัมมนา 

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 ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิดนตรีทีค่วรทราบ วเิคราะหประเด็น

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 

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประมวลกฎหมาย

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 

 ศึกษาและปฏิบตังิานดานธรุกจิดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี 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

 ศึกษา รูปแบบการประพันธ  เพลงแบบประ เพณีนิยม 

(Traditional music) ในยุคบาโรค (Baroque period) ยุคคลาสสิก 

(Classical period) ยุคโรแมนติก (Romantic period) และ ฝกทําการ

ประพันธเพลงตามหลักการประพันธของแตละยคุสมัย 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

 ศึกษารูปแบบการประพันธเพลงในยุคศตวรรษท่ี 20 และฝก

ทําการประพันธเพลงตามหลักการประพันธเพลงในศตวรรษท่ี 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 แบบข้ันสูง 

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



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

672

 หมวดวิชาเลือกแผน ข เรียนเพิ่มอีก 6 หนวยกิต

2007 175 คอมพิวเตอรเพ่ือการประพันธเพลง 3(1-4-4)

 Computer for Music Composition

 ศกึษาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดนตรี กระบวนการ ขัน้ตอน 

การทํางานของเคร่ืองมือ 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 

เน้ือหาขอมูลมาใชในการนําเสนอดานการประพันธเพลงในเชิงวิชาการได

 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

 การศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ

ดนตรี หรือเพ่ือผลิตผลงานสรางสรรค ภายใตคําแนะนําอยางใกลชิดของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 Research study to create a body of new knowledge 

concerning music; production of creative work under the 

supervision of the thesis committees 

 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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