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สาส์นคณบดี
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัดกำรศึกษำดนตรีเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญำตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโทและปริญญำเอก) ซึ่งนับว่ำเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสมบูรณ์ เพื่อมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนที่จริงจัง
ตั้งแต่ในรุ่นเยำวชน ทำให้มีกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนดนตรีของผู้เรียนได้อย่ำงเต็มที่ เพรำะทำงวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์มุ่งเน้นไปที่
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้นักเรียน นักศึกษำได้ก้ำวเข้ำไปอยู่ในระดับนำนำชำติ ไม่ใช่แค่เป็นพลเมือง
ของประเทศ แต่เป็นพลเมืองไทยในสังคมโลก ในยุคสมัยปัจจุบนั กำรติดต่อสื่อสำรและกำรทำงำนได้มีขอบเขตที่แคบลง ทุกคนไม่
สำมำรถทำงำนที่เป็นส่วนตัวได้ทั้งหมดอีกต่อไป คนเรำไม่สำมำรถทำงำนด้วยตัวเองทั้งหมดทุกขั้นตอนได้ทนั กำรณ์ ต้องมีกำรร่วมมือ
จำกหลำยๆ ฝ่ำยเพื่อให้มีควำมสำเร็จอย่ำงสูง กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องฝึกให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และเข้ำใจกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ต้องเป็นผู้ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่จะสร้ำงผลงำนและพัฒนำผลงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์ในระดับชำติและนำนำชำติได้ กำร
เรียนรู้ที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์จงึ มุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีอิสระทำงควำมคิด มีควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นตัวตนของ
ตัวเอง และยอมรับในควำมแตกต่ำงของผู้อื่น ทั้งหมดนี้เพื่อสร้ำงศิลปินที่มีควำมหลำกหลำย มีอิสระในกำรสร้ำงงำนสร้ำงสรรค์
(creative) เพื่อนำมำต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม (innovation) ได้
นอกเหนือจำกกำรมุ่งเน้นไปที่กำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพแล้ว วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ยังมุ่งเน้นไปที่สภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำร
เรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพรำะสิง่ แวดล้อมมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจของผู้เรียน ถ้ำไม่มีแรง
บันดำลใจที่แน่วแน่จะไม่สำมำรถขับเคลื่อนตัวเองให้มีควำมสำมำรถได้ในระดับนำนำชำติได้ เพรำะวิชำชีพดนตรีเป็นวิชำที่ต้องใช้
ทักษะและควำมสำมำรถเป็นหลัก ถ้ำไม่มีควำมสำมำรถที่โดดเด่นจะไม่สำมำรถประสบควำมสำเร็จในวิชำชีพนีไ้ ด้เลย ผู้เรียนต้องมี
ควำมตั้งใจจริงและมีระเบียบวินยั ในกำรฝึกฝนตนเองเพื่อสร้ำงควำมพร้อมเพื่อจะสร้ำงงำนในอนำคต กำรเลือกที่เรียนในยุคปัจจุบันจึง
ไม่ใช่แค่กำรเลือกผู้สอนหรือชื่อเสียงของสถำบันเท่ำนั้น แต่วำ่ เป็นกำรเลือกสังคมและเพื่อนร่วมสังคมด้วยเช่นกัน หำกผู้เรียนได้อยู่ใน
สังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนเก่งที่มีควำมสำมำรถ เต็มไปด้วยบุคคลที่ประสบควำมสำเร็จในสำขำวิชำชีพ หรือบุคคลตัวอย่ำง (Role
Model) แน่นอนทีผ่ ู้เรียนจะเห็นลู่ทำงในกำรดำเนินชีวิตและสร้ำงงำนเพื่อไปสู่ควำมสำเร็จได้อย่ำงรวดเร็วเพรำะมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ที่เป็นแบบอย่ำงของควำมสำเร็จให้ได้ดูเป็นแนวทำงเพื่อเป็นเส้นทำงลัดในกำรสร้ำงควำมสำเร็จให้กับตนเอง
สุดท้ำยนี้กำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์จะไม่สำมำรถเรียกว่ำกำรเรียนกำรสอนทีป่ ระสบควำมสำเร็จได้เลยหำกไม่
สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และเข้ำใจบทบำทของตนเองในสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรพัฒนำของชุมชน สังคม และประเทศ กำรสร้ำงจิตสำนึกแบบนีไ้ ม่ใช่แค่เกิดจำกกำรเรียนในรั้วมหำวิทยำลัยเพียงอย่ำงเดียว
แต่เกิดจำกกำรฝึกฝนผู้เรียนให้มกี ำรสร้ำงกิจกรรมที่หลำกหลำยและมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อสังคม เพือ่ ให้
ผู้เรียนได้เกิดสำนึกที่ดีต่อกำรสร้ำงสังคมในอุดมคติ เมื่อทุกคนทีผ่ ่ำนกำรฝึกฝนได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่ดี ทุกคนจะรู้จัก
รับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง บทบำทของตนเองในสังคมจะทำให้ประเทศชำติมีกำรพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง เพรำะทุกคน
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อส่วนรวม เอำประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีสำนึกในกำรละเว้นกำรทำสิง่ ที่ผดิ เพื่อให้สังคมมีควำมเจริญอย่ำง
ยั่งยืน ดนตรีมีควำมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม มีส่วนเป็นดัชนีวัดควำมสุขของประเทศ เมื่อทุกคนใน
ประเทศมีควำมเป็นอยู่ทดี่ ี จะทำให้ประเทศมีควำมสำมัคคีและปรองดอง ทำให้เกิดควำมเจริญรุ่งเรือง เติบโตไปพร้อมๆกันทั้งประเทศ
ดร. ณรงค์ ปรำงค์เจริญ
คณบดี
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ส่วนที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี
1.1 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี
เป็นกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภำพทำงด้ำนดนตรี สำมำรถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้องหรือประพันธ์เพลงได้ตำม
มำตรำฐำนสำกล ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ (ศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ) จัดกำรเรียนกำรสอน 9 สำขำ
วิชำเอก ได้แก่ ปฏิบัติดนตรีคลำสสิก ดนตรีแจ๊ส กำรประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ดนตรีศึกษำและกำรสอน ธุรกิจดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี
โครงสร้างหลักสูตร
ศึกษำตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30
หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป
7
หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชำภำษำ
12
หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
4
หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 7
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
103 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชำแกนดนตรี
49
หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชำบังคับสำขำ
48
หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชำเลือกดนตรี
6
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
139 หน่วยกิต
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1.2 ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination: TIME)
1.2.1 การนาผลสอบ TIME ไปใช้เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1) วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ
กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ทำงวิทยำลัยกำหนดให้ผู้สมัครทุกคน ต้องสอบวิชำทฤษฎี
ดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชำโสตทักษะ กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) โดยในรำยวิชำเหล่ำนี้
วิทยำลัยจะพิจำรณำผลสอบ จำกกำรยื่นคะแนน ผู้สมัครต้อง นำผลสอบ “ผ่ำน/ไม่ผ่ำน” มำใช้เป็นหลักฐำนเพื่อสมัครเข้ำศึกษำต่อที่
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ระดับ/สำขำวิชำ ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ
ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
ดนตรีแจ๊ส
ดนตรีไทยและตะวันออก
ดนตรีสมัยนิยม
กำรประพันธ์ดนตรี
ละครเพลง
ปริญญำตรี
ดนตรีศึกษำและกำรสอน (สำกล)
ดนตรีศึกษำและกำรสอน (ไทย)
ธุรกิจดนตรี (สำกล)
ธุรกิจดนตรี (ไทย)
เทคโนโลยีดนตรี (สำกล)
เทคโนโลยีดนตรี (ไทย)

TIME (ทฤษฎีไทย)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12

TIME (ทฤษฎีสำกล)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5

TIME (โสตทักษะ)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
-

 กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนน (TIME) ต้องแสดงหลักฐำนกำรยื่นสมัครสอบ (TIME) ในรอบสอบเดือนเดียวกันกับรอบสอบที่
ต้องกำรสมัครกับวิทยำลัย (Admission)
 ในกรณีที่มีผลสอบ (TIME) ตำมเกรดกำหนด แต่คะแนนยังไม่ผ่ำน ผู้สมัครสำมำรถใช้ผลยื่นเพื่อขอสมัครสอบได้ แต่จะมีผลต่อกำร
พิจำรณำผลสอบในส่วนกลุ่มทฤษฎี ที่ส่งผลให้เป็นกำรสอบผ่ำนแบบมีเงื่อนไขได้
 จะไม่พิจำรณำผลสอบ (Admission) กรณีไม่มีผลคะแนน (TIME) ทันกำรประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ
ทั้งนี้ผู้มผี ลคะแนนวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชำโสตทักษะ (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้ำ
ศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ สำมำรถเก็บผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครสอบได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี (นับตั้งแต่วนั
ประกำศผลสอบ)
2) วิชาปฏิบัติดนตรี (TIME Performance)
เครื่องดนตรีที่วิทยำลัยกำหนดให้สอบภำคปฏิบัติ (Audition) ด้วยวิธียื่นคะแนนปฏิบัติดนตรี (TIME) ผู้สมัครต้องสอบกับ
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยให้“ผ่ำน” แล้วนำผลสอบ “ผ่ำน” มำยืน่ ผลเพื่อสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
มหำวิทยำลัยมหิดล กำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับเตรียมอุดมดนตรี ใช้ผลสอบผ่ำน เกรด 12
ทั้งนี้ผู้มผี ลสอบผ่ำนตำมเกณฑ์วชิ ำปฏิบัติดนตรี (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้ำศึกษำต่อทีว่ ิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
สำมำรถเก็บผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครสอบได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี (นับตัง้ แต่วันประกำศผลสอบ)
ในกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 วิชำปฏิบตั ิดนตรี (TIME Performance) กำหนดให้เครื่องดนตรีที่ใช้
ระบบยืน่ คะแนน ได้แก่ เครื่องดนตรี Piano และ เครื่องดนตรีกลุ่ม Brass
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ
2.1 ขั้นตอนการสมัครและสอบ
ผู้สมัครสอบปฏิบัติตำมขัน้ ตอนต่อไปนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
1.ขอรับรหัสสมัครสอบ
- ขอรับรหัสสมัครสอบ จำกระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ
http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php
- ชำระค่ำรหัสสมัครสอบ
- รหัสสอบที่ได้รับ สำมำรถใช้ในกำรสมัครสอบได้ทงั้ 4 รอบ (ครั้งที่ 1-4)
2. สมัครสอบ
- เมื่อผู้สมัครมีรหัสสมัครสอบแล้ว (Application No และ Reference Code) ให้เข้ำไปสมัครสอบใน
ระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ
http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php
- ชำระค่ำสมัครสอบ (ชำระทุกครั้งที่สมัครสอบ)
- จัดส่งเอกสำรกำรสมัครมำยังวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
3. กำรประกำศ
กำรแจ้งและประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ เวลำสอบ ห้องสอบ ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ผู้ผำ่ นกำรสอบ
คัดเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่ำงดำเนินกำรจัดกำรสอบ วิทยำลัย จะประกำศทำง Internet
โดยใช้ Web Site คือ http://commas.music.mahidol.ac.th
และติดประกำศที่งำนรับสมัคร (สำขำศำลำยำ) บริเวณ หน้ำห้อง A103
4. สถำนที่จัดสอบ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลเพิ่มเติม
 วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผำ่ นกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำทีท่ ่ำนมีผลผ่ำนไว้ ท่ำนสำมำรถนำ
ผลสอบผ่ำนในวิชำนัน้ ๆ มำใช้สทิ ธิ์ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่ยังสอบไม่ผ่ำน โดยคะแนนผลสอบผ่ำนใช้ได้เฉพำะ
รอบสอบของแต่ละปีกำรศึกษำที่สอบเท่ำนั้น)
 ในรำยวิชำที่วิทยำลัยกำหนดให้ใช้กำรยื่นคะแนน ผู้สมัครต้องมีผลสอบตำมเกณฑ์หรือมีหลักฐำนแสดงว่ำได้ยื่นสมัครสอบ (รอผล)
มิฉะนั้นจะถือว่ำเอกสำรไม่ครบถ้วน และมีผลต่อกำรพิจำรณำผลสอบได้
2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2. มีควำมสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสำกล และโสตทักษะ
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ที่กำหนดให้สอบ)
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำม
ระเบียบข้อบังคับของวิทยำลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไม่ติดยำเสพติด
หมำยเหตุ: ทั้งนี้กำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมกำรคัดเลือกของวิทยำลัยฯ
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2.3 วิธีการสมัครสอบ
• วิธีการสมัครสอบ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์รับสมัครเฉพำะทำง Internet โดยผู้สมัครดำเนินกำรดังนี้
1. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล และคุณสมบัติผสู้ มัครในหลักสูตรสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th เมนู
การรับสมัคร
2. ผู้สมัครเข้ำ Web Site เพื่อเริ่มขั้นตอนกำรสมัครที่ http://commas.music.mahidol.ac.th เลือกเมนูรับสมัครนักศึกษำใหม่
ดำเนินกำรขั้นตอนขอรับรหัสสมัครสอบ
3. ดำเนินกำรขั้นตอนสมัครสอบ โดยใช้รหัสสมัครสอบ (Application No และ Reference Code) log-in เพื่อกรอกระเบียบกำรรับ
สมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
4. พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน (ใบ Invoice) จำกระบบไปยื่นชำระเงิน ที่เคำน์เตอร์ ธนำคำรไทยพำณิชย์
5. กำรส่งหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้
o ผู้สมัครส่งเอกสำรตำมข้อ 3 ทีพ
่ ิมพ์ออกจำกระบบ (print out) พร้อมเอกสำรหลักฐำนกำรชำระเงินตำมข้อ 4 และเอกสำร
หลักฐำนกำรสมัคร (เอกสำรฉบับสำเนำทุกฉบับ ต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
o ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่ งำนรับสมัคร วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล
25/25 ต.ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
6. ผู้สมัครต้องส่งหลักฐำนกำรสมัครตำมกำหนดกำรปิดรับสมัคร หำกพ้นกำหนดกำรวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำ (ส่งหลักฐำนกำรสมัคร
ถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์ตน้ ทำงเป็นเกณฑ์)
7. เมื่อวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถำนะกำรรับสมัครทำง Web Site คือ
http://commas.music.mahidol.ac.th และจะประกำศห้องสอบ สถำนที่สอบ เอกสำรเข้ำห้องสอบ บัตรประจำตัวสอบตำม
กำหนดกำรต่อไป
• หลักฐานการสมัคร
1. เอกสำรกำรสมัคร ที่กรอกข้อควำมครบถ้วน (พิมพ์ออกมำจำกระบบ)
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และต้องเป็นรูปถ่ำยในครำวเดียวกัน (ให้ติดลงในเอกสำรกำรสมัครในจุดที่ระบุให้ติดรูป)
3. หนังสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี 1 ฉบับ (พิมพ์ฟอร์มออกมำจำกระบบ และนำไปให้อำจำรย์ผสู้ อนรับรอง)
4. สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือสำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก)
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน
6. สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำพำสปอร์ต
หมายเหตุ:
1) เอกสำรสำคัญทุกชนิดให้ใช้ตัวสำเนำและลงชื่อรับรองสำเนำทุกฉบับ วิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ในกำรคืน เอกสำรทุกฉบับที่ท่ำน
นำมำใช้ในกำรสมัคร
2) ไม่รับสมัครในกรณีที่เอกสำรกำรสมัครสอบไม่ครบถ้วน
• วิธีการสาหรับการสมัครสอบซ้า
ผู้สมัครใช้ Application No และ Reference Code สำหรับ log-in เพื่อสมัครสอบในครั้งถัดไปของรอบสอบปีกำรศึกษำ
เดียวกันโดยไม่ต้องขอรับรหัสสอบใหม่
ในกำรสมัครสอบซ้ำ ให้ผู้สมัครดำเนินกำรสมัครสอบ ชำระค่ำวิชำสอบ และจัดส่งกำรส่งหลักฐำนกำรสมัครมำยังวิทยำลัย
(หลักฐำนกำรสมัครสอบซ้ำ ให้สง่ เฉพำะใบสมัครสอบ ผลสอบของรอบก่อนหน้ำ (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) และหลักฐำนกำรชำระเงิน
ค่ำวิชำสอบ)
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2.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ
2.4.1 อัตราขอรับรหัสสมัครสอบ 1,000 บำท ต่อหนึ่งรหัสสอบ
2.4.2 อัตราค่าสมัครสอบ
แขนงวิชำ
ที่เลือกสอบ

ค่ำ
ธรรมเนียม
สอบ

วิชำ
ปฏิบัติ
ดนตรี

TIME
(ทฤษฎี
ไทย)

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค

500

300

-

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
(เฉพำะ Piano, Brass)

500

ยื่นผล
Grade 12

-

ดนตรีแจ๊ส

500

300

-

ดนตรีไทย
และตะวันออก

500

300

ยื่นผล
Grade 12

ดนตรีสมัยนิยม

500

300

-

กำรประพันธ์ดนตรี

500

-

-

ละครเพลง

500

300

-

500

300

-

500

ยื่นผล
Grade 12

-

500

300

ยื่นผล
Grade 12

ธุรกิจดนตรี (สำกล)

500

300

-

ธุรกิจดนตรี (สำกล)
(เฉพำะ Piano, Brass)

500

ยื่นผล
Grade 12

-

ธุรกิจดนตรี (ไทย)

500

300

ยื่นผล
Grade 12

เทคโนโลยีดนตรี(สำกล)

500

300

-

เทคโนโลยีดนตรี(สำกล)
(เฉพำะ Piano, Brass)

500

ยื่นผล
Grade 12

-

เทคโนโลยีดนตรี (ไทย)

500

300

ยื่นผล
Grade 12

ดนตรีศกึ ษำและกำรสอน
(สำกล)
ดนตรีศกึ ษำและกำรสอน
(สำกล)
(เฉพำะ Piano, Brass)
ดนตรีศกึ ษำและกำรสอน
(ไทย)

TIME
TIME
( ทฤษฎีสำกล) (โสตทักษะ)

วิชำ
เฉพำะ
ประพันธ์
ดนตรี
(ข้อขียน)

วิชำ
เฉพำะ
ประพันธ์
ดนตรี
(ผลงำน)

วิชำ
เฉพำะ
ดนตรี
ศึกษำ
(ข้อขียน)

วิชำ วิชำเฉพำะ วิชำเฉพำะ วิชำเฉพำะ รวม
เฉพำะ ธุรกิจดนตรี ธุรกิจดนตรี เทคโนโลยี ค่า
ดนตรี (ข้อขียน) (computer) ดนตรี
สมัคร
ศึกษำ
(บาท)
(ปฏิบัติ
กลุ่ม)

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

-

800

300

300

-

-

-

-

-

1,100

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

300

300

-

-

-

1,400

ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 5
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12

ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12

ยื่นผล
Grade 12

ยื่นผล
Grade 12

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

300

300

-

-

-

1,400

-

-

-

-

300

300

-

1,400

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

300

300

-

1,400

-

-

-

-

-

-

300

1,100

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

300

1,100

ยื่นผล
Grade 5
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 5
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 5

ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยืน่ ผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12

ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
ยื่นผล
Grade 12
-

หมายเหตุ: สำหรับวิชำยื่นผลคะแนนให้สมัครและใช้อัตรำสอบในระบบ TIME
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2.5 สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ
1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบรำยละเอียดและหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตำมวิธีกำร ขั้นตอน ของวิทยำลัย
2. เลขประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวสอบ
เมื่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครได้ตรวจกำรสมัครและหลักฐำนกำรสมัครว่ำครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับค่ำสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะประกำศ “เลขประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวสอบ” ให้ผู้สมัครในวันประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบ ผู้สมัครสำมำรถ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จำกระบบ
กำรติดต่อเรื่องกำรสอบ และเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จำกระบบมำแสดงพร้อมบัตรที่ออกจำก
หน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรนักเรียน นักศึกษำ ใบขับขี่รถยนต์ มำแสดงควบคู่กันทุกครั้งที่ติดต่อวิทยำลัย
เรื่องสอบและใช้เข้ำห้องสอบ
3. เลขประจำตัวผู้สมัคร (Code)
- ตัวเลขสองหลักแรก แทน ปีกำรศึกษำ
- ตัวเลขลำดับที่ 3 แทน รอบที่วิทยำลัยจัดรับสมัครสอบ
- ตัวอักษรลำดับที่ 4, 5 แทน ระดับชัน้
- ตัวอักษรลำดับที่ 6, 7, 8, 9 แทน ลำดับที่ใช้ในกำรสมัคร
4. สิ่งที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ
- บัตรประจำตัวสอบ
- บัตรที่ออกจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรนักเรียน นักศึกษำ ใบขับขี่รถยนต์
- โน้ตเพลงที่จะใช้สอบ
- เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ ยกเว้น Piano, Percussion, ระนำด, ฆ้องวง
- แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏิบัตดิ นตรี (พิมพ์จำกระบบเมื่อถึงวันประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบแล้ว)
5. ในวันสอบ ผูส้ มัครต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
6. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ วิทยำลัย
ดุริยำงคศิลป์จดั ให้นักเรียน นักศึกษำรำยงำนตัวด้วยวิธีกรอกข้อมูลทำง internet และจัดเตรียมเอกสำรส่งถึงวิทยำลัย
7. กรณีที่ผู้สอบผ่ำนกำรสอบคัดเลือก แต่ไม่มำรำยงำนตัว ลงทะเบียนและชำระเงิน ตำมวันและเวลำที่วทิ ยำลัยกำหนด วิทยำลัยจะ
ถือว่ำผู้สอบสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
3.1 คาอธิบายขอบเขตเนื้อหาการสอบ
• วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และโสตทักษะ
ให้ศึกษำคำอธิบำยจำกหัวข้อ 1.2 ศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย (TIME) และศึกษำเพิ่มเติมจำก
http://www.timemusicexam.com
• วิชาเฉพาะสาขาวิชา การประพันธ์ดนตรี
วิชำเฉพำะสำขำวิชำ กำรประพันธ์ดนตรี แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 วิชำ ได้แก่
1. ส่งผลงำนประพันธ์ประเภท classical composition จำนวนไม่น้อยกว่ำสองชิน้ งำน (ส่งในวันสอบ) โดยแต่ละชิน้ งำน
ควรประพันธ์ขึ้นสำหรับเครื่องดนตรีต่ำงชนิดกัน และมีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำชิน้ ละ 3 นำที หรือ 51 ห้อง ส่งผลงำนและทดสอบกำร
ประพันธ์เพลงของผู้สอบ
2. ข้อเขียนกำรประพันธ์ดนตรีตำมโจทย์ที่วิทยำลัยกำหนดให้ (ในวันสอบ)
• วิชาเฉพาะสาขาวิชา ดนตรีศึกษาและการสอน
วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดนตรีศึกษำและกำรสอน แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 วิชำ ได้แก่
1. สอบข้อเขียน เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี คุณสมบัติของกำรเป็นครูสอนดนตรี
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผูน้ ำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรสอบปฏิบัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำร
ทำงำน วัดแววควำมเป็นครูในเรือ่ งทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อนื่ รวมถึงกำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผู้นำ
และกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
• วิชาเฉพาะสาขาวิชา เทคโนโลยีดนตรี
เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้ทำงด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดนตรี เช่น คณิตศำสตร์ รวมถึงข้อสอบควำมรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกำรทำงเสียง เช่น คลื่นเสียง ควำมดังของเสียง กำรตกสะท้อนของเสียง ควำมรู้เกี่ยวกับ MICROPHONE ลำโพง
ควำมรู้เกี่ยวกับ MIDI และควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ COMPUTER
• วิชาเฉพาะสาขาวิชา ธุรกิจดนตรี
วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ธุรกิจดนตรี เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้พนื้ ฐำนทำงธุรกิจ แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 วิชำ ได้แก่
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ธุรกิจดนตรี (ข้อเขียน)
- ข้อสอบเลขพื้นฐำน
- ข้อควำมรู้ทั่วไป เช่น ภำษำไทย สังคม ควำมรู้รอบๆ ตัว
- ข้อสอบควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
- ข้อสอบปัญหำเชำว์
- ในวันสอบสำมำรถนำเครื่องคิดเลขเข้ำห้องสอบได้
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ธุรกิจดนตรี (คอมพิวเตอร์)
ผู้สนใจสำมำรถศึกษำแนวข้อสอบได้จำกคู่มือเตรียมสอบของสำขำวิชำ ธุรกิจดนตรี (จัดจำหน่ำยที่ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ทุกสำขำ)
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• วิชาปฏิบัติดนตรี
เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบตั ิดนตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบของแต่ละ
เครื่องดนตรี แต่ละสไตล์ โดยผลสอบวิชำปฏิบัติดนตรี จะมำจำก 2 ระบบ (ศึกษำข้อมูลจำกส่วนที่ 4 ของคู่มือนี้) คือ
1. จัดสอบภำคปฏิบัติ (Audition) โดยวิทยำลัย (Admission)
2. จัดสอบภำคปฏิบัติ (Audition) ด้วยวิธียนื่ คะแนนปฏิบัติดนตรี (TIME)
• สอบสัมภาษณ์
เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขียนวิชำต่ำงๆ และปฏิบตั ิดนตรีแล้ว วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
• ทดสอบภาษาอังกฤษ
กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผำ่ นกำร
สอบคัดเลือก โดยจะแจ้งกำหนดกำรอีกครั้ง (สอบประมำณ ปลำยเดือนเมษำยน 2562)
กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยำกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (1.30 ชั่วโมง)
สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ม.6) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำศึกษำตำมเกณฑ์กำรศึกษำต่อเนื่องในระดับปริญญำตรี ต้อง
เข้ำทดสอบตำมกำหนดกำรเดียวกัน
• ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ ดังนี้
1. นักศึกษำประเภทสำมัญ ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่ำนในทุกส่วนวิชำ
และสอบสัมภำษณ์ผ่ำนตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวิชำ กำหนดไว้
2. นักศึกษำประเภททดลองเรียน ผู้สมัครสอบที่ผ่ำนวิชำปฏิบัตดิ นตรีและวิชำเฉพำะสำขำ แต่มผี ลสอบวิชำโสตทักษะ และ/
หรือ วิชำทฤษฎีดนตรีไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ แต่กรรมกำรประชุมและพิจำรณำแล้วว่ำควร “ผ่ำนแบบทดลองเรียน” จึงมีผลสอบเป็น
“ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข”
นักศึกษำระดับปริญญำตรี “ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข” สำมำรถแก้ไขเงื่อนไข ได้ดังนี้
- สอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่าน (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม 2562) และ
นำผลสอบผ่ำนมำส่งงำนบริกำรกำรศึกษำ (ห้อง A103) จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎี
ดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้
กรณีไม่นาผลสอบผ่าน TIME มาส่งที่งานบริการการศึกษา (ห้อง A103) ภายใน 31 มีนาคม 2562 ทำงวิทยำลัยจะ
ถือว่ำท่ำนยังมีผลสอบไม่ผ่ำนและต้องเรียนวิชำปรับพืน้ ฐำน (ไม่สำมำรถปรับเงื่อนไขผลสอบผ่ำนได้ แม้มีผลสอบผ่ำนมำยืน่ ภำยหลัง
วันที่กำหนด)
- ในกรณีที่มีผลไม่ผ่าน TIME (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม 2562) ดังนี้
เครื่องดนตรีสำกล : นักศึกษำต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเป็นผ่ำน จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียน
รำยวิชำในกลุ่มวิชำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้
เครื่องดนตรีไทย : สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่ำน
• การเก็บคะแนนสอบสาหรับผู้สมัครที่มีผลสอบไม่ผ่าน
วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัคร ในรำยวิชำต่ำงๆ ที่ผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้ให้ และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะ
ส่วนวิชำที่ยงั สอบไม่ผำ่ น สำหรับกำรสอบครั้งต่อไป (ให้ครบตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวิชำ กำหนดไว้) ทัง้ นี้ ผู้สมัคร
สำมำรถเก็บผลวิชำที่สอบผ่ำนไว้ได้ เฉพำะครั้งทีส่ อบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น
การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
และถือเป็นอันสิ้นสุดการตัดสินในทุกกรณี
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3.2 รายละเอียดวิชาสอบและเครื่องดนตรีที่เปิดสาหรับระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
1) ระดับปริญญาตรี (เครื่องดนตรีตะวันตก)
สาขาวิชา
ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
ละครเพลง
ดนตรีแจ๊ส
ดนตรีสมัยนิยม

กำรประพันธ์ดนตรี

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ

วิชาที่ต้องยื่นคะแนนสอบจากศูนย์
สอบเทียบแห่งประเทศไทย (TIME)

Woodwind, Recorder, Percussion, String, Harp,
Voice (Classic), Classical Guitar
Voice (Musical Theatre)
Saxophone, Trumpet, Trombone, Electric Guitar,
Electric Bass, Double Bass, Piano, Drum Set
Saxophone, Trumpet, Electric Guitar, Piano,
Keyboard, Electric Bass, Drum Set, Voice

1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*

Woodwind, Recorder, Brass, Percussion, String,
Piano, Classical Guitar
1. โสตทักษะ : Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 12

ดนตรีศึกษำและกำรสอน
(ดนตรีตะวันตก)

ธุรกิจดนตรี
(ดนตรีตะวันตก)

เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือก ดังนี้
1. ตำม ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
2. ตำม ดนตรีแจ๊ส
3. ตำม ดนตรีสมัยนิยม

เทคโนโลยีดนตรี
(ดนตรีตะวันตก)
ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค

Piano, Brass

Classic : Piano, Brass

เทคโนโลยีดนตรี
(ดนตรีตะวันตก)

Classic : Piano, Brass

1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์เพลง (2 ชิ้น)
และทดสอบผลงำน
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. สัมภำษณ์ *
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ปฏิบัติกลุ่ม)
4. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (computer)
4. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. สัมภำษณ์*

1. ปฏิบัติดนตรี: Grade 12
2. โสตทักษะ: Grade 12
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12

1. สัมภำษณ์*

1. ปฏิบัติดนตรี: Grade 12
2. โสตทักษะ: Grade 12
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12

1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ปฏิบัติกลุ่ม)
3. สัมภำษณ์*
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (computer)
3. สัมภำษณ์*
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
2. สัมภำษณ์*

ดนตรีศึกษำและกำรสอน
Classic : Piano, Brass
(ดนตรีตะวันตก)
ธุรกิจดนตรี
(ดนตรีตะวันตก)

วิชาที่ต้องสอบ
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2) ระดับปริญญาตรี (เครื่องดนตรีไทย)
สาขาวิชา

วิชาที่ต้องยื่นคะแนนสอบจากศูนย์
สอบเทียบแห่งประเทศไทย (TIME)

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ

วิชาที่ต้องสอบ

ดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก

1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
4. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
4. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
3. สัมภำษณ์*

ดนตรีศึกษำและกำรสอน
(ดนตรีไทยและตะวันออก)

ธุรกิจดนตรี
(ดนตรีไทยและตะวันออก)

จะเข้, ซอสำมสำย, ซออู้, ซอด้วง, ขิม, ระนำดเอก,
ระนำดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่ใน, ขลุ่ย,
เครื่องหนัง, คีตศิลป์ไทย, เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน

1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 5

เทคโนโลยีดนตรี
(ดนตรีไทยและตะวันออก)

หมายเหตุ:

(ข้อเขียน)
(ปฏิบัติกลุ่ม)

(ข้อเขียน)
(computer)

(ข้อเขียน)

* หมำยถึง เฉพำะกรณีมีชื่อประกำศเป็นผู้มสี ทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์

ตารางสรุปวิชาสอบ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
สาชาวิชา

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีสำกล ยกเว้น Piano
สำขำปฏิบัติดนตรีคลำสสิค สำขำละครเพลง
(classic), Brass (classic)
สำขำดนตรีแจ๊ส สำขำดนตรีสมัยนิยม
สำขำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
เครื่องดนตรีไทย
สำขำดนตรีศึกษำและกำรสอน
สำขำกำรประพันธ์ดนตรี สำขำธุรกิจดนตรี
สำขำเทคโนโลยีดนตรี
ทุกสำขำวิชำ

ยื่นคะแนน TIME
วิชาที่ต้องสอบ
ทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีสากล โสตทักษะ ปฏิบตั ิดนตรี ปฏิบตั ิดนตรี วิชาสาขา
-





-



-





-

-



-

เครื่องดนตรีสำกล ยกเว้น Piano
(classic), Brass (classic)

-





-





เครื่องดนตรีไทย





-

-





เครื่องดนตรีที่รับผล TIME :
Piano (classic), Brass (classic)

-







-


(ถ้ำมี)

 เครื่องดนตรีที่รับผลสอบปฏิบัตดิ นตรี TIME (TIME Performance) ได้แก่
Piano (classic), Brass (classic) ได้แก่ Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn
ข้อมูลการสอบ TIME อยู่ที่หน้า 2 และ 28
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ส่วนที่ 4 ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักสูตรปริญญาตรี
4.1 สำขำวิชำปฏิบัติดนตรีคลำสสิค (หน้ำ 11)
4.2 สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (หน้ำ 12)
4.3 สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส (หน้ำ 13-14)
4.4 สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม (หน้ำ 15-16)
4.5 สำขำวิชำกำรประพันธ์ดนตรี (หน้ำ 16)
4.6 สำขำวิชำละครเพลง (หน้ำ 17)
4.7 สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน (หน้ำ 18)
4.8 สำขำวิชำธุรกิจดนตรี (หน้ำ 19)
4.9 สำขำวิชำเทคโนโลยีดนตรี (หน้ำ 20)

4.1 สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
(สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาปฏิบัตดิ นตรีคลาสสิค
และผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจดนตรี / เทคโนโลยีดนตรี / ดนตรีศึกษาและการสอน ที่เลือกสอบปฏิบัตใิ นสไตล์คลาสสิค)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี: เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดิ นตรี โดยผูส้ อบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
เครื่องดนตรีที่เปิดรับและข้อกาหนดปฏิบัติดนตรี หลักสูตรปริญญาตรี
Recorder
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 21)
Oboe
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 21)
Clarinet
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 21)
Bass Clarinet (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 21)
Flute
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 22)
Saxophone
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 23)
Bassoon
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 23)
Percussion
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 24)
Violin
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 24)
Viola
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 25)
Cello
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 25)
Double bass (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 26)
Harp
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 26)
Classical Guitar (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 26)
Voice (Classic) (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 27)
Piano
(ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 28)
Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 28)
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6.2 สาขาวิชา ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Oriental Music)
(สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
และผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจดนตรี / เทคโนโลยีดนตรี / ดนตรีศึกษาและการสอน ที่เลือกสอบปฏิบัติในสไตล์ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมรี ำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ
1. ขับร้องไทย

บทเพลงที่ใช้สอบ
- เพลงบังคับ 1 ตับ คือ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หำงยำว 3 ชั้น
เพลงตวงพระธำตุ 3 ชั้น เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด จำนวน 2 บทเพลง (เลือกบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย ขั้นที่ 4-6)
2. เครื่องเป่ำไทย (ปี่ ขลุ่ยเพียงออ)
- เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 3 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
3. ปี่พำทย์ (ระนำดเอก ระนำดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ - เพลงบังคับ 1 เพลง คือ รัวสำมลำ
ฆ้องวงเล็ก)
- เพลงเดี่ยว 1 เพลง
4. เครื่องสำยไทย (จะเข้ ขิม ซอสำมสำย
สาหรับ จะเข้
ซอด้วง ซออู้)
- เพลงบังคับ 2 เพลง คือ เพลงโหมโรงจอมสุรำงค์ เพลงนำงครวญ 3 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
สาหรับ ขิม
- เพลงบังคับ 2 เพลง คือ
1) เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หำงยำว 3 ชั้น เพลงตวงพระธำตุ 3 ชั้น
เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
2) เพลงนำงครวญ 2 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
4. เครื่องสำยไทย (จะเข้ ขิม ซอสำมสำย
สาหรับ ซอด้วง/ซออู้
ซอด้วง ซออู้)
- เพลงบังคับ 1 ตับ คือ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หำงยำว 3 ชั้น
เพลงตวงพระธำตุ 3 ชั้น เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
สาหรับ ซอสามสาย
- เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน 2 ชั้น
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
5. เครื่องหนังไทย (กลองแขก โทนรำมะนำ)
6. ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน (แคน พิณโปร่ง
1. เพลงบังคับ
โปงลำง ซอกันตรึม โหวด)
- แคน : ลำยทำงยำว หรือ ลำยทำงสั้น
- พิณโปร่ง : ลำยใหญ่ ลำยน้อย หรือ ลำยสุดสะแนน
- โปงลำง : ลำยลำเพลิน ลำยใหญ่ หรือ ลำยน้อย
- โหวด : ลำยลำเพลิน หรือ ลำยอ่ำนหนังสือ
- ซอกันตรึม : อมตุ๊ก
(เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอื่นๆ พิจำรณำตำมทักษะควำมสำมำรถ)
2. เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง (ทุกเครื่องมือ)
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4.3 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
(สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
และผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจดนตรี / เทคโนโลยีดนตรี / ดนตรีศึกษาและการสอน ที่เลือกสอบปฏิบัตใิ นสไตล์ Jazz)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
รับสมัครสอบผู้มีความชานาญด้านการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ต่อไปนี้
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ ได้แก่ Saxophone, Trumpet, Trombone
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด ได้แก่ Electric Guitar, Piano
3. เบส ได้แก่ Electric Bass, Double Bass (ผู้ที่เลือกสอบ Electric Bass ต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก)
4. กลองชุด (Drum set)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรีแจ๊ส
มี 3 ส่วน ได้แก่ Technique, Pieces, Sight Reading โดยมีรำยละเอียดดังนี้
Technique
1. ผู้สอบเครื่องดนตรีทุกประเภทจะต้องเล่น Scales & Arpeggios ดังต่อไปนี้
Scales:
1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves
2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys, 2 Octaves
Arpeggios:
1. Major7th – All Keys, 2 Octaves
2. Dominant 7th – All Keys, 2 Octaves
3. Minor 7th – All Keys, 2 Octaves
หมำยเหตุ
• Scales & Arpeggios ให้เล่นในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
(Metronome on beats 2 and 4) ที่ควำมเร็ว 40-60 จังหวะต่อนำที (40-60 beats per minute)
• ผู้สอบ Drum set ต้องสอบเทคนิคกำรเล่น Scales & Arpeggios ด้วยเปียโน
• ในกรณีที่เครื่องดนตรีบำงประเภทมีข้อจำกัดที่ไม่สำมำรถบรรเลง 2 Octaves ได้ในบำงบันไดเสียง อนุโลมให้บรรเลงได้อย่ำงน้อย 1 ½
Octave
2. ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเล่น Single Stroke Exercise ที่ควำมเร็ว 60 beats per minute
Pieces
เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จำกรำยชื่อดังต่อไปนี้
F Blues: Billie’s Bounce (Charlie Parker) Au Privave (Charlie Parker)
Bb Blues: Sonnymoon for Two (Sonny Rollins) Tenor Madness (Sonny Rollins)
AABA: Take the “A” Train (Billy Strayhorn) Scrapple from the Apple (Charlie Parker)
ABAC: Just Friends (Sam Lewis/John Klenner) Out of Nowhere (Edward Heyman/John Green)
หมำยเหตุ: ผูส้ มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (Accompaniment) หรือ CD ประกอบกำรบรรเลงด้วยตนเอง
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วิธีการบรรเลงบทเพลง (Format) ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ
• บรรเลงทำนองเริม่ ต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
• บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses)
• บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด
• บรรเลงทำนองเริม่ ต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
• บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses)
• บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment at least 1 chorus)
• บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)
3. เบส
• บรรเลงทำนองเริม่ ต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
• บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบส อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 choruses)
• บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo Improvisation at least 1 chorus)
• บรรเลงทำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)
4. กลองชุด
• บรรเลงประกอบทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Accompaniment for head In 1 chorus)
• บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment at least 2 choruses)
• บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at least 1 chorus)
• บรรเลงประกอบทำนองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for head out 1 chorus)
Sight Reading
วิธีกำรอ่ำนโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครือ่ งมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ
• อ่ำนโน้ตทำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด
• เปียโนอ่ำนโน้ต และเล่นทำนองด้วยมือขวำ พร้อมทั้งเล่นคอร์ด ด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำม
เครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• ในกำรอ่ำนโน้ต สำหรับกีตำร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
• เล่นทำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• เล่นคอร์ด ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
3. เบส
• ในกำรอ่ำนโน้ต สำหรับเบส ให้ปฏิบัติดังนี้
• เล่นทำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
O เดินเบส (Walking Bass) ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
4. กลองชุด
• อ่ำนโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Pattern ไปพร้อมกัน
• อ่ำนโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set
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4.4 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
(สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
และผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจดนตรี / เทคโนโลยีดนตรี / ดนตรีศึกษาและการสอน ที่เลือกสอบปฏิบัตใิ นสไตล์ Popular Music)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีสมัยนิยม
เครื่องดนตรีที่เปิดรับ
1. เพลงเลือกตามถนัด (30 คะแนน)
เพลงเลือกตำมควำมถนัดจำนวน 1 เพลง ที่จะสำมำรถแสดงทักษะกำรบรรเลงในเครื่องมือเอกของตนเองให้
กรรมกำรเห็นได้เป็นอย่ำงดี ผู้สอบต้องเตรียม Backing Track มำด้วยในรูปแบบต่ำงๆ เช่น CD, Flash Drive,
iPod, Smart Phone เป็นต้น (ระยะเวลำของบทเพลงประมำณ 3 - 5 นำที)
*สำำหรับเพลงเลือกตำมควำมถนัดนักเรียนสำมำรถนำเอำเพลงแต่งของตนเองมำใช้สอบได้ โดยจะต้องเตรียม
เตรียมเพลงของตนเองมำในทั้งรูปแบบ version เพลงเต็มและ version ตัดเสียงเครื่องดนตรีของตนเองออก
(Backing Track)
**หมำยเหตุ เพลงที่จะเตรียมมำใช้สอบจะต้องผ่ำนกำรบันทึกเสียงที่มีคุณภำพ ได้แก่ กำรบันทึกเสียงจำก
Studio และโปรแกรมทำเพลงเท่ำนั้น
2. การทดสอบการเล่นใน Style ต่างๆ (30 คะแนน)
สำำหรับกลองชุด กรรมกำรจะสุ่มเลือกให้ผู้สอบเล่นร่วมกับ Backing Track ที่ได้จัดเตรียมไว้ (ผู้สอบสำมำรถ
Download เพลงตัวอย่ำงได้จำก Website เพื่อเป็นแนวทำงในกำรฝึกซ้อมก่อนเข้ำสอบได้ รำยละเอียดจะ
ระบุไว้ใน Website) ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 Style ได้แก่ Shuffle, R&B, Rock และ Bossanova
สำำหรับกีต้ำร์ไฟฟ้ำ เบสไฟฟ้ำ เปียโน เครื่องเป่ำ ในวันสอบจริงกรรมกำรจะเตรียม pattern จังหวะของ
style ทั้งสี่แบบและ chord chart ไว้ให้ โดยนักเรียนจะต้องใช้ไหวพริบและควำมเข้ำใจในกำรเล่นใน style
ต่ำงๆ (สำหรับ เปียโน กีต้ำร์ และ เคื่องเป่ำ จะต้องเล่น solo ด้วย) นักเรียนสำมำรถ download เพลง
ตัวอย่ำงมำฟังเพื่อเป็นแนวทำงในวันสอบจริงสอบ
3. Technique (30 คะแนน)
1. Scale – Major, Melodic Minor, Harmonic Minor, Pentatonic Major, Pentatonic Minor 2
Octaves ทุก Key
2. Arpeggio – Major 7, Minor 7, Dominant 7, Minor7b5 2 Octaves ทุก Key 3.
3. Exercise 3 บท ผู้สอบต้อง Download Exercise ของเครื่องมือตนเอง จำกเมนูตัวอย่ำงเพลง ในหน้ำยื่น
ใบสมัคร และฝึกฝนให้ครบทุกบท กรรมกำรสอบจะสุ่มเรียกในวันสอบจริง
4. Sight Reading (10 คะแนน)
1 บทเพลงจำกกำรเลือกของกรรมกำร
5. อื่นๆ (คะแนนในส่วนนี้อาจจะรวมอยู่ในส่วนของ Technique)

E.Guitar E.Bass Drum Set Keyboard Wind Ins.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes*

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes**

No

No

สำหรับเครื่องเป่ำสำขำดนตรีสมัยนิยมเปิดรับ 2 เครื่อง คือ saxophone และ trumpet
* สำหรับผูส้ อบเครื่องมือเอก Drum Set จะต้องทำกำรทดสอบ Scale และ Arpeggio บน Piano
** สำหรับผูส้ อบเครื่องมือเอก Drum Set จะต้องสอบ Rudiment ที่กรรมกำรได้เตรียมไว้ให้ โดยจะสำมำรถ Download ได้จำก Website
*** ผู้สอบควรจะเตรียม Backing Track สำรองมำหลำยๆ รูปแบบเช่น CD, Flash Drive, iPod, Smart Phone
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ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติขับร้องดนตรีสมัยนิยม
1. ร้องเพลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร 3 บทเพลง (เป็นเพลงสำกล) เป็นเพลงช้ำ 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงไทยสำกล 1 เพลง
2. • ในวันสอบ ผู้สอบเตรียม Backing track หรือเลือกร้องกับนักดนตรีประกอบก็ได้
• Backing track ต้องบันทึกแบบไม่มีทำนอง (no melody) และบันทึกเป็น CD รูปแบบไฟล์ MP3 หรือ Smart Phone ทีส่ ำมำรถต่อ
อุปกรณ์ขยำยเสียงได้ (เท่ำนั้น) ไม่อนุญำตให้บันทึกใส่ USB หรือ Thumb drives เนื่องจำกอำจเกิดไวรัสได้
3. สอบ sight singing หรือกำรอ่ำนโน๊ตแบบฉับพลัน ในกุญแจเสียงแบบเมเจอร์ ไม่เกิน 2 sharp และ 2 flat
4. สอบร้อง scale แบบเมเจอร์และไมเนอร์ (Natural minor, melodic minor)
5. สอบร้อง Arpeggio
6. สอบทักษะควำมจำ โดยร้องเพลงจำกโน๊ตที่กรรมกำรจะเล่นให้ ควำมยำวไม่เกิน 2 ห้อง

4.5 สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
รับสมัครสอบผู้ถนัดการประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผู้เล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด
วิชาที่ใช้สอบ
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี
Submit at least two (2) original compositions with any instrumentation. Applications should include scores to
accompany the pieces and recordings (audio or MIDI) if possible.
2. สอบกำรประพันธ์ดนตรี 2 วิชำ ดังนี้
2.1 Written Exam (1 hour)
Applicants will be given a choice of several melodies with accompaniment. From these, they will choose one
melody/accompaniment and continue it in a similar style (consistent in harmony, counterpoint, and texture with the
original) for at least two (2) more phrases. The exam will last one (1) hour and a piano will be provided.
2.2 Audition
(1) The Composition and Theory faculty will discuss the submitted works with the applicant.
(2) Applicants will be required to demonstrate basic musicianship on the piano or their primary instrument by
playing scales and arpeggios in major and minor keys up to four (4) sharps or flats (two octaves). In addition, they
should prepare a short excerpt (not less than two (2) minutes) to play on the piano or their primary instrument. This
excerpt may come from any piece in the repertoire.
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
5. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
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4.6 สาขาวิชาละครเพลง
(สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาละครเพลง
และผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจดนตรี /เทคโนโลยีดนตรี ที่เลือกสอบปฏิบัติในสไตล์ Musical Theatre)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติละครเพลง

1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel ‘Ah’)
a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Conconce, Op.9, 50 Lessons
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (the candidate may be asked to sing in a higher or lower
key according to the voice type)
2. Three songs:
c. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai
d. Two songs of candidate’s own choice.
i. If you have been studying classical voice for a longer period of time we prefer you sing one of
the choices also in a language other than English or Thai
ii. You may chose songs from either classical or musical theatre traditions. If you choose 2
musical theatre songs, one should be up tempo and one should be ballade.
Candidates are encouraged to show an awareness of movement or dance and acting while performing the
repertoire.
* If you need guidance on the classical selection or for the free choice options, please contact the Voice
department at the College.
3. Following the audition, the candidate will be asked to do a sight-singing test. The candidate will sight-sing
one or two short pieces with or without accompaniment, then he/she may be asked to sing scales and
passages of vocalizes. Instruction will be given during the test.
4. A brief interview
NOTE: All pieces must be performed by memory except the unaccompanied technical exercise. The candidates

should provide their own accompanists. The technical exercises and some required songs listed above can be
acquired by contacting the Voice Department at the College
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4.7 สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหนึ่งในหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต ที่มุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ทำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น ทำงด้ำนวิชำกำร กำรสอนดนตรีและกำรจัดกำรศึกษำดนตรี โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนกระบวนกำร
เรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับแนวคิดต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนดนตรี หลักสูตรดนตรี
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนดนตรี จิตวิทยำดนตรีศึกษำ พฤติกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ดนตรี กำรค้นคว้ำและพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ
ดนตรี เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไป
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.50
2. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) นำมำส่งวันสอบสัมภำษณ์
3. จดหมำยแนะนำปิดผนึกจำกครูผสู้ อนจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
- จดหมำยแนะนำปิดผนึกจำกครูผู้สอนวิชำดนตรี 1 ฉบับ**
- จดหมำยแนะนำปิดผนึกจำกครูทปี่ รึกษำหรือครูประจำชั้น 1 ฉบับ**
หมำยเหตุ:
1. ** หมำยถึง ส่งมำพร้อมกันในวันที่มำสมัครสอบ
2. สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ของวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ใช้เกณฑ์เดียวกัน ยกเว้น GPA ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 3.00
วิชาที่ใช้สอบ
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน 2 ส่วนดังนี้
1.1 สอบข้อเขียน เป็นกำรสอบเพือ่ วัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี กำรศึกษำและกระบวน กำรเรียนรู้ คุณสมบัติของกำรเป็นครู
สอนดนตรี วัดแววควำมเป็นครู กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปญ
ั หำ กำรจัดกำร ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาการสอบข้อเขียน
- กำรใช้ภำษำและกำรเรียบเรียงข้อควำม
- ควำมถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ
- กำรสรุปควำมคิดรวบยอด
- กำรนำเสนอประเด็นควำมคิด
- กำรใช้เหตุผลเพือ่ สนับสนุนควำมคิด
1.2 สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรสอบปฏิบัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพือ่ แสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรทำงำน วัดแวว
ควำมเป็นครูในเรื่องทักษะกำรสือ่ สำรและทักษะกำรทำงำนร่วมกับผูอ้ นื่ รวมถึงกำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรีในสไตล์ Classical, Thai, Jazz, Pop)
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังนี้
4.1 สำหรับผู้สมัครเครื่องดนตรีสำกล
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตล์คลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4.2 สำหรับผู้สมัครเครื่องดนตรีไทย
- ทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย Grade 12 (ยืน่ คะแนนสอบจำก TIME)
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดูรำยละเอียดข้อกำหนดกำรสอบ ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
ดูข้อกำหนดหน้ำ
คลำสสิค
11
ดนตรีไทย
12
แจ๊ส
13-14
สมัยนิยม / Pop
15-16
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4.8 สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำที่นำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี เพื่อให้ผู้เรียน
สำมำรถนำควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปดำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมสำเร็จในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนควำมเป็นเลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบริหำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ในธุรกิจดนตรี กำร
ดำเนินธุรกิจดนตรีระหว่ำงประเทศ หลักกำรบัญชี-กำรเงิน กำรหำแหล่งของเงินทุน กำรวิเครำะห์ต้นทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกฏหมำยใน
ธุรกิจดนตรี เป็นต้น
นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะได้ฝึกภำคปฏิบตั ิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น
พร้อมทั้งนักศึกษำจะได้รับโอกำส เข้ำฝึกงำนกับสถำนประกอบกำรทำงด้ำนธุรกิจดนตรีชั้นนำของประเทศไทย
สำขำวิชำธุรกิจดนตรีรับสมัครผู้ที่สนใจทำงด้ำนธุรกิจดนตรี โดยต้องเลือกสอบปฏิบตั ิดนตรีสำขำหนึ่ง (Classical, Thai, Jazz, Pop,
Musical Theatre) รำยละเอียด ดังนี้
วิชาที่ใช้สอบ
1. วิชำเฉพำะสำขำ เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนทำงธุรกิจ 2 รำยวิชำ ดังนี้
1.1 วิชำเฉพำะสำขำวิชำธุรกิจดนตรี (ข้อเขียน)
- ข้อสอบเลขพื้นฐำน
- ข้อควำมรู้ทั่วไป เช่น ภำษำไทย สังคม ควำมรูร้ อบๆ ตัว
- ข้อสอบควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
- ข้อสอบปัญหำเชำว์
- ในวันสอบสำมำรถนำเครื่องคิดเลขเข้ำห้องสอบได้
1.2 วิชำเฉพำะสำขำวิชำธุรกิจดนตรี (คอมพิวเตอร์)
หมำยเหตุ : ผู้สนใจสำมำรถศึกษำแนวข้อสอบได้จำกคู่มือเตรียมสอบสำขำวิชำธุรกิจดนตรี (จัดจำหน่ำยที่ร้ำนค้ำวิทยำลัยฯ ทุกสำขำ)
2. ปฏิบัติดนตรี
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังนี้
4.1 สำหรับผู้สมัครเครื่องดนตรีสำกล
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตล์คลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4.2 สำหรับผูส้ มัครเครื่องดนตรีไทย
- ทฤษฎีและประวัตดิ นตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดูรำยละเอียดข้อกำหนดกำรสอบ ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop

ดูข้อกำหนดหน้ำ
11
12
13-14
15-16
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4.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำวิชำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรทำงำนของ Sound Engineer ทฤษฎีพื้นฐำน ของ
หลักกำรทำงเสียง เช่น ธรรมชำติของคลื่นเสียง Amplitude, ควำมยำวคลื่น ควำมเร็วของเสียงควำมถี่ และควำมถี่ ตอบสนอง กำรตกสะท้อน
ของเสียง ผลกระทบจำกอุณหภูมิ ควำมดังของเสียง กำรเรียนรู้เพื่อที่จะเป็น Sound Engineer หรือ Sound Designer ในห้องบันทึกเสียง
ครอบคลุมกำรเรียนรู้ทั้งระบบ Analog & Digital เรียนรู้กำรกำรทำงำนด้วยระบบ MIDI ควำมเข้ำใจสำหรับกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในสตูดิโอ
บันทึกเสียง วิธีกำรทำงำนกับ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และ Producer ลักษณะของห้องสตูดิโอ แบบต่ำงๆ ประเภทของไมโครโฟน กำร
ใช้กำรดูแลรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิด ในสตูดิโอบันทึกเสียง จนถึงกำร Mix Down และกำรปฏิบัติงำนจริงใน Studio ที่มีมำตรฐำนสูง
สำขำวิชำเทคโนโลยีดนตรีรับสมัครผูส้ นใจเทคโนโลยีดนตรี โดยต้องเลือกสอบปฏิบัติดนตรีสำขำหนึ่ง (Classical, Thai, Jazz, Pop,
Musical Theatre) รำยละเอียด ดังนี้
วิชาที่ใช้สอบ
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ
เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรทำงำนของ microphone และสำมำรถอธิบำยในเชิงเปรียบเทียบได้
ในกรณีที่มีหลักกำรทำงำนที่คล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงกันระหว่ำง microphone แต่ละประเภท ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในตัวชิ้นงำนก่อนและหลัง
กระบวนกำรปรับแต่งเสียงว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร กำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow และสำมำรถอธิบำย
ถึงควำมหมำยและบทบำทสำคัญได้ กำรวัดควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตเพลงในเชิงรวม ว่ำมีขั้นตอนและลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังได้โดย
ละเอียด กำรวัดควำมสำมำรถในกำรฟังและแยกแยะประเภทและชนิดของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในชิ้นงำนได้ในกรณีที่มีเครื่องดนตรี
หลำกหลำยประเภทบรรเลงพร้อมกัน และควำมรู้ทั่วไปที่มีควำมสำคัญเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดนตรี เช่น MIDI หรือ computer เป็นต้น
References:
Modern Recording Techniques: David Miles Huber
Mixers Signal Processors, Microphones, and more: Bill Gibson
Music, Sound, & Technology: John M. Eargle
Sound Reinforcement Handbook: Yamaha, Gary Davis & Ralph Jones
2. ปฏิบัติดนตรี
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังนี้
4.1 สำหรับผูส้ มัครเครื่องดนตรีสำกล
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตล์คลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4.2 สำหรับผูส้ มัครเครื่องดนตรีไทย
- ทฤษฎีและประวัตดิ นตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดูรำยละเอียดข้อกำหนดกำรสอบ ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop

ดูข้อกำหนดหน้ำ
11
12
13-14
15-16
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ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (Classic) หลักสูตรปริญญาตรี
RECORDER
Scales
Etudes

Major and minor scales till 2 sharps and flats with the Alto or the Soprano
Chose 2 exercises from the following
Collette 12 exercises (Soprano)
Berger Studien (Alto)
Pieces
Choose two 2 movements from a Baroque sonata (Soprano or Alto parts) and bring an accompanist to
the audition
Sight Reading One short sight-reading exercise

OBOE (Classical Music Performance Major & Music Education and Pedagogy Major)
Technique
Scales & Arpeggios: major not more than 4 sharps and 4 flats in the full range of the oboe
Etude
A.M. R. Barret: Progressive Melody No. 12
Pieces
Marcello, Concerto for Oboe in C minor, movement 2: Adagio
Sight Reading One short sight-reading exercise

OBOE (Music technology Major & Music business major)
Technique
Scales & Arpeggios: major up to 3 sharps and 3 flats in the full range of the oboe
Etude
A.M. R. Barret: Progressive Melody No. 7
Pieces
Handel: Sonata No. 1 in C minor, Op.1 no. 8, movement 1: Largo
Sight Reading One short sight-reading exercise

CLARINET
Technique

Scales & Arpeggios: all major, harmonic minor, melodic minor, 2 octaves; keys of E, F, F#/Gb, G, 3
octaves, and play from memory the scales and arpeggios selected by the audition committee
Etude
Play the two following exercises: C. Rose, 32 Etudes for Clarinet. Etude #1 and #2
Pieces
Play the Mozart Clarinet Concerto. Movement 1, Exposition (bar 57-155)
Sight Reading One short sight-reading example

BASS CLARINET
Technique:
All major and minor scales, arpeggios and other scale exercises, 3 octaves, legato and staccato.
Etudes:
One chosen etude from C. Rose 32 etudes for clarinet numbers: 26, 30, 32, or any chosen Etude from
Sauro Berti’s twenty studies for the bass clarinet.
Solo Piece:
Eugene Bozza Ballade for bass clarinet and piano Or Dietrich Erdmann Monolog for Bass clarinet solo.
Sight Reading: A medium long fragment chosen from the bass clarinet orchestral repertoire, possibly also
Transposition (Bass cl. In A). Reading in Treble and Bass clef.
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FLUTE (Classical Music Performance Major & Music Education and Pedagogy Major)
Technique
Scales and Arpeggios: all major and melodic minor scales to be performed in following pattern by
memory. Keys and Articulations (Tongued and Slurred) will be designated by the audition committee
members.
MM =120

Etude
Piece

No. 1, Moderato from “18 studies for the flute, Op. 41” (Joachim Andersen)
Piece: One work from following:
a) 1st movement “Allegro” from “Concerto in G major, Op. 29” (Carl Stamitz)
b) 1st movement “Allegro” from “Concerto in G major, QV5:174” (Johan Joachim Quantz)
*Piano accompaniment is NOT compulsory for these works
*Cadenza is NOT required
Sight Reading Up to 4 sharps and flats, about 16 to 32 bars, simple and compound meter

FLUTE (Music technology Major & Music business major)
Technique
Scales and Arpeggios: all major and harmonic minor scales to be performed in following pattern by
memory. Keys and Articulations (Tongued and Slurred) will be designated by the audition committee
members.
MM=98-120

Etude
Piece

No.2, Allegro moderato from “15 Easy Exercises Op.33-1” (Ernesto Köhler)
Piece: Andante in C-major, K.315 (Wolfgang Amadeus Mozart)
*Piano accompaniment is NOT compulsory for these works
*Performance of the Cadenza is not required

Sight Reading Up to 3 sharps and flats, about 8 to 16 bars, simple and compound meter
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SAXOPHONE
Technique

prepare to perform
1. Scale of all 12 major and minor keys, starting and ending from tonic note, full -range, with legato
and staccato articulation.
2. Arpeggio of all 12 major and minor keys and inversions, starting and ending from tonic note, full
range, with legato and staccato articulation.
 Candidates have to perform the test from memory. While auditioning, jury may pick any scale and
it’s correspond arpeggio from major or minor keys.
Etude
selection from Eighteen Etudes, for oboe or saxophone #3 by Eugene Bozza (Leduc)
Pieces
Solo repertoire, candidate may choose the following repertoire or other piece of equivalent or higher
level. Performance with piano accompaniment is recommended.
Divertissement by Pierre Max Dubois (Leduc)
Concerto by Alexandre Glazunov (pub. Leduc)
Sonata by Paul Creston (Pub. Shawnee)
Scaramouche by Darius Milhaud (Pub. Salabert)
Tableaux du Provence by Paule Maurice
Sight Reading One short sight-reading exercise
BASSOON (Classical Music Performance Major & Music Education and Pedagogy Major)
Technique
Scales: all major and natural minor, 2 octaves (B-flat scale 3 octaves)
Arpeggios: all major and minor, 2 octaves (B-flat arpeggio 3 octaves)
All scales should be performed as follows: Quarter note = 72 BPM

Etude
Etude: Bassoon Studies, Volume 2 – For Advanced Students, by Weissenborn, Exercise No. 8
Solo
Premeir Solo, by Bordeau OR Solo de Concert, by Pierne
Sight Reading One sight reading piece of medium difficulty. The difficulty will be equivalent to Lesson XX from the
Weissenborn Method for Bassoon
BASSOON (Music technology Major & Music business major)
Technique
Scales: major and natural minorup to 3 sharps and 3 flats, 2 octaves
Arpeggios: major, minor up to 3 sharps and 3 flats, 2 octaves
All scales should be performed as follows: Quarter note = 72 BPM

Etude
Etude: Bassoon Studies, Volume 2 – For Advanced Students, by Weissenborn, Exercise No. 8
Solo
Premeir Solo, by Bordeau OR Solo de Concert, by Pierne
Sight Reading One sight reading piece of medium difficulty. The difficulty will be equivalent to Lesson XX from the
Weissenborn Method for Bassoon
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PERCUSSION
1. One Snare Drum Solo or Etude from the following:
Keith Aleo - Advanced Etudes for Snare Drum
Warren Bensen - Three Dances for Solo Snare Drum
Mitchell Peters - Advanced Snare Drum Studies
2) One 4-Mallet Marimba Solo from the following:
Mathias Schmitt - Ghania
Ney Rosauro - Preludes, Concerto for Marimba
Paul Smadbeck - Rhythm Song
Clair Omar Musser - Etudes for Marimba
J.S. Bach - Sonatas and Partitas for Violin, Suites for Cello
3) One Timpani Solo or Etude from the following:
John Beck - Sonata for Timpani, Etude from Concepts for Timpani
Saul Goodman - Etudes from Modern Method for Timpani
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 2 or 3)
4) Sight Reading on Marimba and Snare Drum

VIOLIN
Requirements
Scales
Scales-Arpeggios-Double Stops
from Carl Flesh’s Scale System

1 major and 1 minor melodic scale in 3 or 4 octaves and arpeggios
(MM 60-80)
Bow techniques: legato (4,8,16,24,32 notes per bow), spiccato (2,1) arpeggios
legato (3,6,9,12)
(MM 60-80)
Double stops: 3rds, 6ths, 8ves, played legato (4,8)
Etudes
1 Etude from: Kreutzer, Dont, Wieniawsky, Fiorillo, or Rode
Repertoire
2 contrasting movements from the following:
Concerto and solo Bach should -Sonata by Mozart, Beethoven, or Brahms
be memorized
AND
-Concerto by Mozart, Haydn, Bruch, Lalo, Saint Saens, or equivalent.
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VIOLA
Requirements
Scales
Scales-Arpeggios-Double Stops
from Carl Flesh’s Scale System
(MM 60-80)
Etudes
Repertoire
Bach and concerto should be
memorized

1 major and 1 minor melodic scale in 3 octaves (MM 60-80) with arpeggios.
Bow techniques: scale legato (4,8,16 notes per bow), spiccato (4,3,2,1) arpeggios
legato (3,6,9,12)
Double Stops: Flesh’s exercises No. 6,7,8
1 Etude from the following methods: Kreutzer, Mazas, Dont
2 contrasting movements from:
Bach’s Solo Suites (orig. for cello),
AND
Casadesus/Bach’s Concerto in C minor, Hoffmeister’s Concerto in D major,
Hindemith’s Trauermusik, Bruch’s Kol Nidrei, Faure’s Elegy.

CELLO
Requirements
Scales
Method book for scales not specified
MM: double stops required
(MM = 60-80)
Etudes

Repertoire
BM and MM: memorization of either
the Bach Suite or the Concerto is
required, both preferred

1 major and 1 melodic minor scale with arpeggios in 4 octaves (MM 60-80)
Bow techniques: detaché, legato (2,3,4,8), staccato (2,3,4)

1 Etude from the following:
Duport,
Popper, or any other etude of equivalent level.
2 contrasting movements from Bach’s 6 Solo Suites
AND
1st mov., or 2nd and 3rd movs. from a concertino or concerto by: Haydn,
Popper, Klengel, Breval, Romberg, Monn, J.Ch.Bach, Golterman,
Boccherini, or 2 contrasting movs. from sonatas by: Francour, Tessarini,
Eccles, Bocherini, Bach,Valentiti, or Locatelli.
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DOUBLE BASS
Requirements
Scales
Scales and Arpeggios from F.
Simandl’s New Method for the Double
Bass
Etude
Repertoire

1 major and 1 minor melodic scale with arpeggios in 3 octaves (MM 70-90)
up to 4 sharps or 4 flats in the key signature.
Bow technique:
legato (4,8), arpeggios legato (3,6)
1 Etude from:
Simandl’s Etudes for String Bass (No. 10 -30)
1 work of the following list:
Vivaldi’s Sonata No. 1 in B flat,
or Marcello’s Sonata No. 2 in E minor,
or Capuzzi Concerto (1st movement only)

HARP
Etude: 1 etude from Bochsa op. 34
Repertoire: 1 Sonata by Nadermann, Parry and 1 virtuoso piece by Tournier, Glinka, Hasselmans.

CLASSICAL GUITAR
Requirements
1) Scales and Arpeggios
Segovia Scales or
equivalent
(MM 60-80)
2) Sight Reading
3) Etudes
4) Repertoire
All repertoire must be
played from memory

1 major scale, 1 harmonic minor and 1 melodic scale in three octaves (MM 80-100)
Major and Minor Arpeggios (Three octaves)

Applicant will be asked to read an excerpt of intermediate level: changing positions, up
to two accidentals
1 Etude from:
Villa-Lobos (no.1, 3, 4, 5, 11) or Brouwer (Estudios Sencillos 10-20) or Sor/Segovia (1-20).
2 contrasting movements from the intermediate to advanced repertoire:
Bach, Brouwer, Weiss, Sor, Giuliani, Turina, Albeniz, Granados, Barrios etc.
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VOICE (Classic)

The Requirements are:
1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel ‘Ah’)
a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Conconce, Op.9, 50 Lessons
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (the candidate may be asked to sing in a higher or lower
key according to the voice type)
2. Three songs:
c. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai
d. Two songs of candidate’s own choice.
i. If you have been studying classical voice for a longer period of time we prefer you sing one of
the choices also in a language other than English or Thai
ii. You may chose songs from either classical or musical theatre traditions
Candidates are encouraged to show an awareness of movement or dance and acting while performing the
repertoire.
* If you need guidance on the classical selection or for the free choice options, please contact the Voice
department at the College.
3. Following the audition, the candidate will be asked to do a sight-singing test. The candidate will sight-sing
one or two short pieces with or without accompaniment, then he/she may be asked to sing scales and
passages of vocalizes. Instruction will be given during the test.
4. A brief interview
NOTE: All pieces must be performed by memory except the unaccompanied technical exercise. The candidates

should provide their own accompanists. The technical exercises and some required songs listed above can be
acquired by contacting the Voice Department at the College
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PIANO
ใช้ระบบยืน่ คะแนนสอบ วิชำปฏิบัติเครื่องดนตรี เกรด 12 ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)

TRUMPET, TROMBONE, TUBA, EUPHONIUM and FRENCH HORN
ใช้ระบบยืน่ คะแนนสอบ วิชำปฏิบัติเครื่องดนตรี เกรด 12 ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)

คาอธิบายระบบยื่นคะแนนจากหลักสูตรปฏิบตั ิดนตรี (TIME Performance)
ด้วยศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ได้จัดทำหลักสูตรปฏิบัติดนตรีเสร็จสิ้นแล้ว และจะประกำศเครื่องดนตรีที่
จัดสอบเทียบมำตรฐำนทำงดนตรีอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
ในกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปีกำรศึกษำ 2562 ได้ใช้ระบบยื่นคะแนนสอบ
ปฏิบัติดนตรี (TIME Performance) ในบำงเครื่องดนตรี ได้แก่ เครื่องดนตรี Piano และ เครื่องดนตรีกลุ่ม Brass
ผู้สมัครสำมำรถเก็บผลสอบ “ผ่ำน”ล่วงหน้ำได้ ผลสอบ “ผ่ำน” มีระยะเวลำ 1 ปี สำหรับใช้เป็นหลักฐำนในกำรสมัครสอบ
เข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
กำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี วิชำปฏิบัติเครื่องดนตรี ใช้ผลสอบผ่ำน เกรด 12
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.timemusicexam.com
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 721 9894
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 129 4542 -6
งำนรับสมัครนักศึกษำ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109

