กําหนดการกิจกรรมMahidol Admission และ Mahidol Open House ประจําป 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560
(ลงทะเบียนลวงหนา http://openhouse.mahidol.ac.th)
วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560
1.กิจกรรมการแสดงในหอแสดง (MACM)
เวลา
กิจกรรม
คําอธิบาย
9.30 – 9.40 น.
พิธีเปด และชมวีดีทัศนแนะนําวิทยาลัย
9.40 - 10.20 น. “การแสดงดนตรีไทยและ แนะนําสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก โดย อ. ดร. ณัฐ
ดนตรีพื้นบาน และแนะนํา ชยานัจจนาวากุล รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
สาขาวิชาดนตรีไทยและ
ตลอดจนการเตรียมความพรอมกอนสอบ โดยคณาจารย และ
ดนตรีตะวันออก”
นักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปดทาย
การบรรยายและแสดงจาก
ดวยการแสดงจากวงดนตรีไทย นําโดยอาจารยพารณ ยืนยง และ
สาขาวิชาดนตรีไทยและ
การแสดงดนตรีพื้นบาน นําโดย ผศ.ดร. สนอง คลังพระศรีที่จะ
ดนตรีตะวันออก
แสดงใหผูฟงเห็นถึงพลังและสีสันของบทเพลงของประเทศไทย
ไทย ประกอบกับการแนะนําใหความรูเกี่ยวกับดนตรี
10.20 – 11.00 น. Piano Performance
ชมและฟงการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี
Student Showcase
และระดับเตรียมอุดมดนตรี สาขาวิชาเอกเปยโน โดยการแสดง
จะประกอบดวยบทเพลงสําหรับเปยโนในการผสมวงหลากหลาย
จากสาขาวิชาเปยโน
รูปแบบ ตั้งแตงานเดี่ยวเปยโน (Solo Repertoire) ไปจนถึงบท
เพลงสําหรับกลุมวงขนาดเล็ก (Small Ensemble) เพื่อใหผูชม
ไดรับทั้งความบันเทิง และความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลงาน
ดนตรีคลาสสิคสําหรับเปยโนมากยิ่งขึ้น
11.00 – 11.40 น. “Apollo 13 & Kaltira” การแสดงดนตรีโดย “Apollo 13 & Kaltira” ซึ่งเปนกลุมที่
การแสดงจากสาขาวิชา
ประกอบดวยนักศึกษาชั้นแถวหนาที่สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ดนตรีสมัยนิยม
ภูมิใจเสนอ โดยจะมีการแนะนําบทเพลง และใหขอมูลความรูดีๆ
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) และ
แนะนําหลักสูตรการเรียนการสอน สําหรับผูที่สนใจ
11.40 – 12.20 น. “Guitar Student and การแสดงในชวงนี้ จะประกอบดวยทั้งการบรรยาย แนะนํา
Alumni Showcase”
สาขาวิชากีตารคลาสสิค โดย อ. นลิน โกเมนตระการ และ อ.
เกียรติกอง สุภายน อาจารยประจําสาขาวิชากีตารคลาสสิค ตอ
การแสดงจากสาขาวิชา
กีตารคลาสสิก
ดวยกิจกรรม Video Messages โดย Dr. Paul Cesarczyk
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12.20 – 13.00 น. “Composition Student
Showcase”
การแสดงจากสาขาวิชาการ
ประพันธเพลงและทฤษฎี
ดนตรี
13.00 – 13.40 น. “ทําความรูจักกับดนตรี
บําบัด”
บรรยายโดยคณาจารย
สาขาวิชาดนตรีบําบัด

13.40 – 14.20 น. “TED Talk โดยรุนพี่สา
วิชาธุรกิจดนตรี”
Talk Show โดยนักศึกษา
จากสาขาวิชาธุรกิจดนตรี
14.20 – 15.00 น. Scenes from “Women
of the World” และ
“Magic Flute”
จากสาขาวิชาการละครเพลง
และขับรองสากล
19.00 – 21.00 น. TPO 13th Season
(Pre Concert
Opening Opera Gala –
Talk @ 18.15)
Cavalleria Rusticana

หัวหนาสาขาวิชา ที่จะไดพูดคุยทางไกลกับศิษยเกา ที่ไปสรางชื่อ
ในระดับโลก ไดแก เอกชัย เจียรกุล และ ฮิโตชิ มิยาชิตะ
ในสวนของการแสดง จะประกอบดวยการแสดงของ นาย รวิสุต
ปฏิพัทธวศิน นักศึกษาระดับเตรียมอุดมดนตรี ที่ไปสรางชื่อใน
ระดับโลก (รางวัล Prizewinner, Altamira Hong Kong
International Guitar Competition) และชมการแสดงของ
Guitar Ensemble อํานวยเพลงโดย Xiao-long Wang
ผลงานการประพันธดนตรีโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาการ
ประพันธเพลงและทฤษฎี ซึ่งคณาจารยของสาขาไดคัดเลือก
ผลงานที่ดีที่สุด เพื่อนํามาบรรเลงใหผูชมไดรับชม นอกจากจะได
ฟงศักยภาพทางการประพันธของนักศึกษาแลว ผูเขาชม ยังจะได
ฟงฝมือการบรรเลงบทประพันธโดยนักศึกษาชั้นแถวหนาจาก
กลุมเครื่องดนตรีตางๆ จากสาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
คณาจารยจากสาขาวิชาดนตรีบําบัด จะมาใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับการดนตรีบําบัด ตลอดจนใหและคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน กิจกรรมดนตรีบําบัด และหลักสูตรการเรียนการ
สอนดนตรีบําบัด สําหรับผูที่อาจสนใจศึกษาตอในดานดนตรี
บําบัดที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป โดยจะมีการสาธิตกิจกรรมดนตรี
บําบัด 1 – 2 กิจกรรม โดยใหผูเขารวมงานขึ้นมาทํากิจกรรม
ดนตรีดวยกันบนเวที จํานวน 5 – 10 คน
พบกับ Talk Show โดยรุนพี่จากสาขาวิชาธุรกิจดนตรี ที่จะมา
พูด แบงปนประสบการณแกนองๆ และผูปกครองผูสนใจ ใน
หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี ในรูปแบบและลีลาที่สนุกสนานผอนคลาย
แตไดสาระครบถวน
การแสดงจากสาขาวิชาขับรองสากล (Classical Voice) และการ
ละครเพลง (Musical Theatre) ซึ่งไดเลือกบทเพลงจากชวง
(Scenes) สําคัญๆ ที่นาสนใจ จากทั้งผลงานอุปรากร (Opera)
และละครเพลง (Musical) โดยคณะผูแสดงไดคัดเลือก Scene
สําคัญๆ จาก Magic Flute และ Women of the World มา
แสดง และยังมีการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับผลงานที่เลือกมาให
ชม
วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย ขอตอนรับทุกทานเขาสู
ฤดูกาลที่ 13 ของวงทีพีโออยางยิ่งใหญ ดวยคอนเสิรตเปด
ฤดูกาล Cavalleria Rusticana บทประพันธโอเปราอันโดงดัง
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(Prince Mahidol Hall)
หมายเหตุ เขาชมฟรีเมื่อ
ลงทะเบียนเขารวมงาน

ของ Mascagni นําโดย Alfonso Scarano หัวหนาวาทยกร
ชาวอิตาเลียน รวมดวยกลุมศิลปนรับเชิญนักรองโอเปราน้ําเสียง
ทรงพลังมากความสามารถ พรอมดวยคณะนักรองประสาน
เสียง ที่จะมารวมกันขับกลอมทุกทานในบทประพันธโอเปรา
ของ Mascagni อันมีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของไทย โดยเปนบทประพันธเดียวกัน ที่เคยถูก
นํามาแสดงเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งถือวาเปนโอเปราเต็ม
รูปแบบครั้งแรกในสยาม

2.กิจกรรมเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.00 – 13.30 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนและเลือกรอบสําหรับเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 1
11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 2
13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 3
3.กิจกรรมแนะนําการศึกษาตอสาขาวิชาตางๆ
10.00 – 15.00 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเลือกเขาพบอาจารยในสาขาวิชาตางๆ
10.00 – 15.00 น. พบอาจารยในสาขาวิชาตางๆ
วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560
1.กิจกรรมการแสดงในหอแสดง (MACM)
เวลา
กิจกรรม
09.30 – 09.40 น. พิธีเปด และแนะนําวิทยาลัย
9.40 - 10.20 น. “Jazz Student Composition
Showcase: Performed by
Mahidol University jazz
Orchestra (MJO)”
การแสดงจากสาขาวิชาดนตรีแจส

คําอธิบาย
วงดนตรี Mahidol University Jazz Orchestra ซึ่ง
เปนวงดนตรีแจสขนาดใหญ ประกอบดวยนักศึกษาจาก
สาขาวิชาดนตรีแจส ภูมิใจเสนอผลงานการประพันธ
ดนตรีโดยนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรีแจส ใน
หลากหลายแนว ตั้งแตแจสในแนวแจสกระแสหลัก
(Main Stream) ถึงแนวสมัยใหมล้ํายุคที่ใชเทคนิคการ
ประพันธขั้นสูง ซึ่งบทเพลงที่จะนํามาบรรเลงนี้ จะเปน
สวนหนึ่งของผลงานบันทึกเสียงอัลบั้มแรกของ MJO ที่
กําลังจะออกจําหนายในเร็วๆ นี้ ผูชม จะไดเห็นถึง
ความสามารถทั้งในดานการบรรเลง และการประพันธ
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีแจส
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10.20 – 11.00 น. การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชา
เครื่องสายสากลและดนตรีเชม
เบอร
จากสาขาวิชาเครื่องสายสากลและ
ดนตรีแชมเบอร

11.00 – 11.40 น.

11.40 – 12.20 น.

12.20 – 13.00 น.

13.00 – 13.40 น.

นักศึกษาจากสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชม
เบอร วิทยาลัยดุริยางคศิลป จะมาแสดงดนตรีคลาสสิค
สําหรับเครื่องสายสากล ในรูปแบบของวงตางๆ กัน
ตั้งแตการแสดงเดี่ยว ไปจนถึงการแสดงเปนวงใน
ลักษณะของ String Ensemble โดยคัดเลือกบท
ประพันธดนตรีสําหรับเครื่องสายประเภทตางๆ เพื่อให
ผูฟงไดทําความรูจักกับดนตรีคลาสสิกสําหรับเครื่องสาย
สากล และเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องสาย รวมไปถึง
รูปแบบการผสมวงในรูปแบบตางๆ
แนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาเครื่อง
การแสดงของ Woodwind
Ensemble และแนะนําสาขาวิชา เปาลมไม (Woodwind) โดย Dr. Chris Schaub
หัวหนาสาขาวิชา และการแสดงจากนักศึกษา ที่สามาใน
เครื่องลมไม
วงดนตรีเครื่องเปาลมไม (Woodwind Ensemble)
จากสาขาวิชา Woodwind
หลากหลายรูปแบบ ไดแก Woodwind Quintet,
Clarinet Quintet, Bassoon Quartet และ
Saxophone Quartet นอกจากนี้ จะมีการสาธิตการ
บรรเลง Bass Clarinet โดยอาจารย Grzegorz
Grzeszcyk อาจารยประจําสาขาวิชาเครื่องเปาลมไม
Performance by Percussion ชมการแสดงของนักศึกษาจากสาขาวิชาเครื่องเปา
ทองเหลืองและเครื่องกระทบ โดยการแสดง จะมาใน
Ensemble and Zero Brass
จากสาขาเครื่องเปาทองเหลืองและ การผสมวงหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแสดงโดยวง
ดนตรีเครื่องเปาทองเหลือง ไดแก Zero Brass
เครื่องกระทบ
Quintet และการแสดงจากPercussion Ensemble
โดยนักศึกษาเครื่องกระทบของวิทยาลัยดุริยางคศิลป
Choir Performance
การรวมวงในลักษณะ Choir เปนหนึ่งในรูปแบบการรวม
จากสาขาวิชาการอํานวยเพลง
วงขนาดใหญ ซึ่งการรวมวงใหญ (Large Ensemble)
ถือไดวาเปนหนึ่งในรายวิชาบังคับของหลักสูตรเตรียม
อุดมดนตรี และปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ
ในการแสดงครั้งนี้ ชมการแสดงของคณะนักรอง
ประสานเสียงของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป
จากหลากหลายสาขาวิชา อํานวยเพลงโดยคณาจารย
จากสาขาวิชาการอํานวยเพลง
Life as a Musicology
ฟงเรื่องราวจากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา
Student
วิชาเอกดนตรีวิทยา (Musicology) มาพูดคุยเกี่ยวกับ
ประสบการณการเรียนในสาขาวิชาดนตรีวิทยา ตั้งแต
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การนําเสนอ (Presentation) จาก เนื้อหาการเรียน ไปจนถึงใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรม
สาขาวิชาดนตรีวิทยา
หรืองานตางๆ ที่นักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีวิทยา
จะตองปฏิบัติ ทั้งในและนอกหองเรียน ที่จะทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาดานดนตรีวิทยา
13.40 – 14.20 น. การเรียนการสอน และชีวิตใน
ฟงการเสวนาพูดคุยระหวางอาจารยและนักศึกษา เพื่อ
สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการ
แนะนําดานการเรียนการสอนแกผูสนใจในดานดนตรี
สอน โดยอาจารยและนักศึกษา
ศึกษาและการสอนดนตรี จากทั้งในมุมมองของ
จากสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการ คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการ
สอน
สอน โดยครอบคลุมตั้งแตเรื่องหลักสูตรการเรียนการ
สอน ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง
รวมถึงขอแนะนําในการใชชีวิตในบทบาทของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
พบกับคณาจารยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (Music
14.20 – 15.00 น. แนะนําหลักสูตร สาขาวิชา
Technology) ซึ่งจะพูดคุยใหความรูดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดนตรี และเยี่ยมชม
ดนตรี ตลอดจนใหแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับเสนทางอาชีพ
สถานที่และอุปกรณ
ของผูที่สนใจจะศึกษาตอในดานเทคโนโลยี รวมไปถึง
จากสาขาเทคโนโลยีดนตรี
การแนะนําหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งใน
และนอกหลักสูตร
นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมการสาธิตการเรียนการสอน
โดยคณาจารยของสาขาและเจาหนาที นักวิชาการ
เทคโนโลยีดนตรีตามหองตางๆ หลังจากการบรรยาย
ประกอบดวย
- MIDI Lab สาธิตการเรียนการสอน หัวขอการ
สังเคราะหเสียง
- Studio A สาธิตการเรียนการสอน หัวขอการ
ผสมเสียงดวยอุปกรณ Hardware
- Studio B สาธิตการเรียนการสอน หัวขอการ
บันทึกเสียง
- Control Room หอแสดงดนตรี: แนะนํา
อุปกรณและระบบบันทึกภาพและบันทึกเสียง
ในงานแสดงคอนเสิรต
16.00 – 18.00 น. TPO 13th Season Opening วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย ขอตอนรับทุก
(Pre Concert
ทานเขาสูฤดูกาลที่ 13 ของวงทีพีโออยางยิ่งใหญ ดวย
Opera Gala – Cavalleria
Talk @ 15.15)
คอนเสิรตเปดฤดูกาล Cavalleria Rusticana บท
Rusticana
(Prince Mahidol Hall)
ประพันธโอเปราอันโดงดังของ Mascagni นํา
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หมายเหตุ เขาชมฟรีเมื่อ
ลงทะเบียนเขารวมงาน

โดย Alfonso Scarano หัวหนาวาทยกรชาวอิตา
เลียน รวมดวยกลุมศิลปนรับเชิญนักรองโอเปราน้ําเสียง
ทรงพลังมากความสามารถ พรอมดวยคณะนักรอง
ประสานเสียง ที่จะมารวมกันขับกลอมทุกทานในบท
ประพันธโอเปราของ Mascagni อันมีชื่อเสียง อีกทั้งยัง
มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของไทย โดยเปนบท
ประพันธเดียวกัน ที่เคยถูกนํามาแสดงเมื่อในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ซึ่งถือวาเปนโอเปราเต็มรูปแบบครั้งแรกในสยาม

2.กิจกรรมเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.00 – 13.30 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนและเลือกรอบสําหรับเยี่ยมชมวิทยาลัย
09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 1
11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 2
13.30 – 14.30 น. เยี่ยมชมวิทยาลัยรอบที่ 3
3.กิจกรรมแนะนําการศึกษาตอสาขาวิชาตางๆ
10.00 – 14.00 น. นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเลือกเขาพบอาจารยในสาขาวิชาตางๆ
10.00 – 14.00 น. พบอาจารยในสาขาวิชาตางๆ
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