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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
กำรเรียนรู้ที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์จึงมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนเพือ่ ให้ผู้เรียนได้มีอิสระทำงควำมคิด มีควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นตัวตน
ของตัวเอง และยอมรับในควำมแตกต่ำงของผู้อื่น ทั้งหมดนี้เพื่อสร้ำงศิลปินที่มีควำมหลำกหลำย มีอิสระในกำรสร้ำงงำนสร้ำงสรรค์
(creative) เพื่อนำมำต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม (innovation) ได้
นอกเหนือจำกกำรมุ่งเน้นไปที่กำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพแล้ว วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ยังมุ่งเน้นไปที่สภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำร
เรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพรำะสิง่ แวดล้อมมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจของผู้เรียน ถ้ำไม่มีแรง
บันดำลใจที่แน่วแน่จะไม่สำมำรถขับเคลื่อนตัวเองให้มีควำมสำมำรถได้ในระดับนำนำชำติได้ เพรำะวิชำชีพดนตรีเป็นวิชำที่ต้องใช้
ทักษะและควำมสำมำรถเป็นหลัก ถ้ำไม่มีควำมสำมำรถที่โดดเด่นจะไม่สำมำรถประสบควำมสำเร็จในวิชำชีพนีไ้ ด้เลย ผู้เรียนต้องมี
ควำมตั้งใจจริงและมีระเบียบวินยั ในกำรฝึกฝนตนเองเพื่อสร้ำงควำมพร้อมเพื่อจะสร้ำงงำนในอนำคต กำรเลือกที่เรียนในยุคปัจจุบัน
จึงไม่ใช่แค่กำรเลือกผู้สอนหรือชือ่ เสียงของสถำบันเท่ำนัน้ แต่ว่ำเป็นกำรเลือกสังคมและเพื่อนร่วมสังคมด้วยเช่นกัน หำกผู้เรียนได้อยู่
ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนเก่งที่มีควำมสำมำรถ 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 เพรำะทุก
คนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อส่วนรวม เอำประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ ั้ง มีสำนึกในกำรละเว้นกำรทำสิ่งที่ผิดเพื่อให้สังคมมีควำมเจริญอย่ำง
ยั่งยืน ดนตรีมีควำมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม มีส่วนเป็นดัชนีวัดควำมสุขของประเทศ เมื่อทุกคนใน
ประเทศมีควำมเป็นอยู่ทดี่ ี จะทำให้ประเทศมีควำมสำมัคคีและปรองดอง ทำให้เกิดควำมเจริญรุ่งเรือง เติบโตไปพร้อมๆกันทั้ง
ประเทศ
ดร. ณรงค์ ปรำงค์เจริญ
คณบดี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
1.1 ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
1.1.1 โครงสร้างหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
เป็นกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนทฤษฎีดนตรีและกำรปฏิบตั ิดนตรี เพื่อกำรศึกษำต่อใน
สำขำวิชำดนตรีระดับอุดมศึกษำ และกำรประกอบอำชีพดนตรีในอนำคต ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 3 ปีกำรศึกษำ (ศึกษำ
ไม่เกิน 4 ปีกำรศึกษำ) จัดกำรเรียนกำรสอน 4 สำขำวิชำ คือ ดนตรีสำกล พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส ดนตรีไทย และกำรประพันธ์ดนตรี
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
4 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำศึกษำ
3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
25 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
24 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
6 หน่วยกิต
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1.1.2 ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding
school) มีค่ำใช้จำ่ ยตลอดหลักสูตร 980,000 บำท โดยชำระเป็นภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 160,000 บำท (ยกเว้นภำค
กำรศึกษำแรก 180,000 บำท) ค่ำใช้จ่ำยครอบคลุม ค่ำเล่ำเรียน หอพัก อำหำร และซักรีด
1.3 เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/yamp
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www.timemusicexam.com
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 ทีต่ ้องมีผลคะแนนสอบ
TIME (ทฤษฎีไทย)
TIME (ทฤษฎีสำกล)
TIME (โสตทักษะ)
ดนตรีสำกล
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
เตรียมอุดมดนตรี
กำรประพันธ์ดนตรี
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ดนตรีไทย
ยื่นผล Grade 9
ข้อมูลเพิ่มเติม
 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 9
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
1.2.2 การซื้อใบสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบได้ที่ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดังนี้
1. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 721 9894 -7
2. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680
3. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 129 4542 -6
4. ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 2504, 2505

3

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 ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2. มีควำมสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรีสำกล และ/หรือ ดนตรีไทย และโสตทักษะ
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ที่กำหนดให้สอบ)
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับของวิทยำลัยฯ 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
ถือ วันที่ประทับตรำไปรษณีย์ตน้ ทำงเป็นเกณฑ์)
7. เมือ่ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว 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)

5

2.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ
2.4.1 อัตราขอรับรหัสสมัครสอบ 1,000 บำท ต่อหนึ่งรหัสสอบ
2.4.2 อัตราค่าสมัครสอบ
แขนงวิชา
ค่าธรรมเนียม วิชาปฏิบัติดนตรี/ทดสอบ
TIME
(ทฤษฎีไทย)
ประพันธ์ดนตรี
ที่เลือกสอบ
สอบ
ดนตรีสำกล (ยกเว้น Piano, Brass)
500
300
ดนตรีสำกล (Piano, Brass)
500
ยื่นผล Grade 9
พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส
500
300
กำรประพันธ์ดนตรี
500
300
ดนตรีไทย
500
300
ยื่นผล Grade 9

TIME
( ทฤษฎีสากล)
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
-

TIME
รวมค่าสมัคร
(โสตทักษะ)
(บาท)
ยื่นผล Grade 9
800
ยื่นผล Grade 9
500
ยื่นผล Grade 9
800
ยื่นผล Grade 9
800
800

หมำยเหตุ: สำหรับวิชำทีย่ ื่นผล ให้สมัครและใช้อัตรำค่ำสมัครของระบบ TIME
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
• 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
เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนวิชำเฉพำะสำขำ/ปฏิบัติดนตรี วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
• ทดสอบภาษาอังกฤษ
กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผำ่ นกำร
สอบคัดเลือก โดยจะแจ้งกำหนดกำรอีกครั้ง (สอบประมำณ ปลำยเดือนเมษำยน 2562)
กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (1.30 ชั่วโมง)
• ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ ดังนี้
1. นักศึกษำประเภทสำมัญ ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่ำนในทุกส่วนวิชำ
และสอบสัมภำษณ์ผ่ำนตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวิชำ กำหนดไว้
2. นักศึกษำประเภททดลองเรียน ผู้สมัครสอบที่ผ่ำนวิชำปฏิบัตดิ นตรีและวิชำเฉพำะสำขำ แต่มผี ลสอบวิชำโสตทักษะ และ/
หรือ วิชำทฤษฎีดนตรีไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ แต่กรรมกำรประชุมและพิจำรณำแล้วว่ำควร “ผ่ำนแบบทดลองเรียน” จึงมีผลสอบเป็น
“ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข”
นักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี “ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข” สำมำรถแก้ไขเงื่อนไข ได้ดังนี้
วิธีที่ 1 สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่ำน (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม
2562) และนำผลสอบผ่ำนนำส่งงำนบริกำรกำรศึกษำ (ห้อง A103) เพื่อปรับผลสอบผ่ำนต่อไป
กรณีไม่นาผลสอบผ่านมาส่งที่งานบริการการศึกษา (ห้อง A103) ภายใน 31 มีนาคม 2562 ทำงวิทยำลัยจะถือว่ำยัง
มีผลสอบไม่ผำ่ นและต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำน (ไม่สำมำรถปรับเงื่อนไขผลสอบผ่ำนได้ แม้มผี ลสอบผ่ำนมำยืน่ ภำยหลังวันที่กำหนด)
วิธีที่ 2 จัดคอร์สเรียนให้ต้องลงทะเบียนเรียน (คอร์ส 1) วิชำปรับพื้นฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎี
ดนตรี และเมื่อจบคอร์ส เรียนแล้วต้องมีผลสอบเป็นผ่ำน (กำหนดกำรเรียนช่วงสับดำห์ที่หนึ่ง-สองของเดือนพฤษภำคม)
กรณี นักเรียนเรียนวิชำปรับพืน้ ฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎีดนตรี ไม่ผำ่ น นักเรียนต้องลงทะเบียน
เรียน (คอร์ส 2) วิชำปรับพื้นฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎีดนตรี (ซ้ำคอร์ส) อีกครั้ง (กำหนดกำรเรียนประมำณ
สับดำห์ทสี่ ำมของเดือนพฤษภำคม)
• การเก็บคะแนนสอบสาหรับผู้สมัครที่มีผลสอบไม่ผ่าน
วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัคร ในรำยวิชำต่ำงๆ ที่ผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้ให้ และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะ
ส่วนวิชำที่ยงั สอบไม่ผำ่ น สำหรับกำรสอบครั้งต่อไป (ให้ครบตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวิชำ กำหนดไว้) ทัง้ นี้ ผู้สมัคร
สำมำรถเก็บผลวิชำที่สอบผ่ำนไว้ได้ เฉพำะครั้งทีส่ อบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น
การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
และถือเป็นอันสิ้นสุดการตัดสินในทุกกรณี
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3.2 รายละเอียดวิชาสอบและเครื่องดนตรีที่เปิดสาหรับระดับเตรียมอุดมดนตรี ประจาปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา

ดนตรีไทย

ดนตรีสำกล
(คลำสสิค)

วิชที่ต้องยื่นคะแนนสอบจาก
ศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย
(TIME)

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ

จะเข้ ซอสำมสำย ซออู้ ซอด้วง ขิม ระนำดเอก ระนำดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ ขลุ่ย เครื่องหนัง คีตศิลป์ไทย 1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน
Harp, Voice, Guitar, Percussion,
Woodwind (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet,
1. โสตทักษะ : Grade 9
Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone),
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
String (Violin, Viola, Cello, Double bass)
1. โสตทักษะ : Grade 9
Piano, Brass (Trumpet, Trombone, Tuba,
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
Euphonium, French Horn)
3. ปฏิบัติดนตรี : Grade 9
Saxophone, Trumpet, Trombone, Electric Guitar, 1. โสตทักษะ : Grade 9
Electric Bass, Double Bass, Piano และ Drum Set 2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9

วิชาที่ต้องสอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*

1. สัมภำษณ์*

1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
1. โสตทักษะ : Grade 9
(ทดสอบประพันธ์ดนตรี)
กำรประพันธ์ดนตรี เครื่องดนตรีสำกล (คลำสสิค)
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
2. สัมภำษณ์*
หมายเหตุ: * หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย
พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส

ตารางสรุปวิชาสอบ ระดับเตรียมอุดมดนตรี ประจาปีการศึกษา 2562
ยื่นคะแนน TIME
เครื่องดนตรี
1. กำรประพันธ์ดนตรี
2. เครื่องดนตรีดนตรีแจ๊ส
3. เครื่องดนตรีสำกล (คลำสสิค) ยกเว้น Piano และ Brass
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่รับผล TIME :
เครื่องดนตรีสำกล (คลำสสิค) เฉพำะ Piano และ Brass

ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ

ปฏิบัติ
ดนตรี

วิชาที่ต้องสอบ
ปฏิบัติดนตรี/ทดสอบ
ประพันธ์ดนตรี





-





-

-









-

 เครื่องดนตรีที่รับผลสอบปฏิบัติดนตรี TIME (TIME Performance) ได้แก่
Piano (classic), Brass (classic) ได้แก่ Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn
ข้อมูลการสอบ TIME อยู่ที่หน้า 2 และ 19
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ส่วนที่ 4 ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
4.1 สำขำวิชำดนตรีไทย
4.2 สำขำวิชำพื้นฐำนดนตรีแจ๊ส
4.3 สำขำวิชำกำรประพันธ์ดนตรี
4.4 สำขำวิชำดนตรีสำกล (คลำสสิค)

หน้ำ 8
หน้ำ 9-10
หน้ำ 11
หน้ำ 12-20

4.1 สาขาวิชาดนตรีไทย
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grad 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดวิชาสอบปฏิบัตดิ นตรีสาขาวิชา ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ
บทเพลงที่ใช้สอบ
1. คีตศิลป์ไทย (ขับร้องไทย)
1) เพลงบังคับ 2 เพลง คือ เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น และเพลงจระเข้หำงยำว 3 ชัน้
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง (เลือกบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย ขัน้ ที่ 3-4)
2. เครื่องเป่ำไทย (ปี่ ขลุ่ยเพียงออ) 1) เพลงบังคับ 1 เพลง คือ ลมพัดชำยเขำ 2 ชัน้
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
3. ปี่พำทย์ (ระนำดเอก ระนำดทุ้ม 1) เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงสำธุกำร
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก)
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
4. เครื่องสำยไทย (จะเข้ ขิม
สาหรับ จะเข้/ขิม/ซอด้วง/ซออู้
ซอด้วง ซออู้ ซอสำมสำย)
1) เพลงบังคับ 2 เพลง คือ เพลงแป๊ะ 3 ชั้น และเพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด จำนวน 1 บทเพลง
สาหรับ ซอสามสาย
1) เพลงบังคับ 2 เพลง คือ เพลงขับไม้ และเพลงระบำสุโขทัย
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง
5. เครื่องหนังไทย (กลองแขก
โทนรำมะนำ)
6. ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน
1) เพลงบังคับ
- แคน : ลำยใหญ่หรือลำยน้อย
- แคน
- พิณโปร่ง : ลำยลำเพลิน หรือ ลำยลำซิ่ง
- พิณโปร่ง
- โปงลำง : ลำยเต้ย 3 จังหวะ
- โปงลำง
- โหวด : ลำยแมงภู่ตอมดอก
- โหวด
(เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอื่นๆ พิจำรณำตำมทักษะควำมสำมำรถ)
- ซอกันตรึม
2) เพลงตำมควำมถนัด 1 เพลง (ทุกเครื่องมือ)
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4.2 สาขาวิชาพื้นฐานดนตรีแจ๊ส
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
รับสมัครสอบผู้มีความชานาญด้านการปฏิบัตดิ นตรีแจ๊ส 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)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบตั ิดนตรีสาขาวิชา ดนตรีแจ๊ส
มี 3 ส่วน ได้แก่ Technique, Pieces, Sight Reading โดยมีรำยละเอียดดังนี้
Technique
1. ผู้สอบเครื่องดนตรีทุกประเภทจะต้องเล่น Scales ดังต่อไปนี้
Scales: 1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves
2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys, 2 Octaves
หมายเหตุ
• Scales ให้เล่นในรูปแบบSwing 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 ด้วยเปียโน
• ในกรณีที่เครื่องดนตรีบำงประเภทมีข้อจำกัดที่ไม่สำมำรถบรรเลง 2 Octaves ได้ในบำงบันไดเสียง อนุโลมให้
บรรเลงได้อย่ำงน้อย 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
F Blues: Straight No Chaser
F Blues: Bag’s Groove
Bb Blues: Blues Monk
C Blues: C Jam Blue
หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (Accompaniment) หรือ CD ประกอบกำรบรรเลงด้วย
ตนเอง
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วิธีการบรรเลงบทเพลง (Format) ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่า
 บรรเลงทำนองเริ่มต้น 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
 บรรเลงทำนองเริ่มต้น 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
 บรรเลงทำนองเริ่มต้น 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 ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ
 อ่ำนโน้ตทำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด
 เปียโนอ่ำนโน้ต และเล่นทำนองด้วยมือขวำ พร้อมทั้งเล่นคอร์ด ด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight
notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
 ในกำรอ่ำนโน้ต สำหรับกีตำร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
o เล่นทำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
o เล่นคอร์ด ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
3. เบส
 ในกำรอ่ำนโน้ต สำหรับเบส ให้ปฏิบัติดังนี้
o เล่นทำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
o เดินเบส (Walking Bass) ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
4. กลองชุด
 อ่ำนโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Patternไปพร้อมกัน
 อ่ำนโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set
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4.3 สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
วิชาที่ใช้สอบ
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี
2. ปฏิบัติดนตรี (ทดสอบประพันธ์ดนตรี)
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
5. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
รับสมัครสอบผู้มีความชานาญการประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผู้เล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด
ข้อกาหนดการสอบปฏิบตั ิดนตรีสาขาวิชา การประพันธ์ดนตรี
มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี และปฏิบัติดนตรี รำยละเอียดดังนี้
1. Composition Major Application Requirements
(1) Submit any original compositions, sketches, or composition exercises to date. If no work exists in
these categories, the Composition and Theory faculty will assess the applicant's potential to major in
composition in the audition.
2. Composition Major Entrance Exam.; Audition
(1) The Composition and Theory faculty will discuss the submitted works (if any) with the applicant.
(2) Applicants will be required to demonstrate basic musicianship by preparing 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. In addition, the faculty will assess the applicant's musicianship through basic melodic/rhythmic
questions. Applicants should also be prepared to answer questions pertaining to their interest in composition.
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4.4 สาขาวิชาดนตรีสากล (คลาสสิค)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี: เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัติดนตรี โดยผู้สอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
รับสมัครสอบผู้ถนัดเครื่องดนตรีตะวันตก (คลาสสิค) ต่อไปนี้
Woodwind: Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone
Percussion
String: Violin, Viola, Cello, Double bass
Harp
Classical Guitar
Voice (Classic)
Piano
Brass: Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn
ข้อกาหนดปฏิบัตดิ นตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
Recorder (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 13)
Flute (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 13)
Oboe (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 13)
Clarinet (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 14)
Bass Clarinet (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 14)
Bassoon (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 14)
Saxophone (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 15)
Percussion (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 15)
Harp (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 15)
Violin (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 16)
Viola (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 16)
Cello (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 17)
Double bass (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 17)
Guitar (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 18)
Voice (Classic) (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 18)
Piano (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 19)
Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn (ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบที่หน้ำ 19)
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ข้อกาหนดการสอบปฏิบตั ิดนตรี (คลาสสิค) หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
RECORDER
Scales
Etudes

C major, G major, F major with the Soprano or the Alto
Select one exercise from the following:
Giesbert: 77 studies (Soprano or Alto)
Keuning: 20 simple studies (Soprano)
Pieces:
Choose two dances from the Rennaisance or Baroque periods (Soprano part) and bring an
accompanist to the audition.
Sight Reading: One short sight-reading exercise

FLUTE
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
Etude : 15 Easy Exercises Op. 33-1, No.7 Allegretto (Ernesto Köhler)
Piece
Piece: Adagio Nobile (Johannes Donjon)
Sight Reading Up to 3 sharps and flats, about 8 to 16 bars, simple and compound meter

OBOE
Technique
Etude
Piece
Sight Reading

Scales and Arpeggios: All major scales up to and including 3 sharps and 3 flats
Barret, Progressive Melody No.1
Handel, Sonata No. 1 in C minor, Op.1 no. 8, movement 4: Bourrée angloise
One short sight-reading example
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CLARINET
Technique

Scales: All Major and minor scales: Klose Maj/min scale exercise
 Play from memory the scales and arpeggios selected by the audition committee
Etude
David Hite, Melodious and Progressive Studies Book 1. Etude #5 and #6
Piece
Carl Stamitz Stamitz Concerto in Bb 1st movement (all)
Sight Reading One short sight-reading example

BASS CLARINET
Technique Major and minor scales up to 4 sharps and 4 flats, 2 octaves, legato and staccato
Etudes
A chosen etude from C. Rose 32 etudes for clarinet
Solo Piece Zebus for bass clarinet and piano by Johann Favoreel
Sight Reading An easy, short fragment chosen from the bass clarinet orchestral repertoire

BASSOON
Technique

Scales: major and natural minor, up 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
Method for Bassoon, by Weissenborn Lesson XI, Exercise C (Allegro non tonto)
Solo
Four Easy Pieces, by Burness (all 4 movements)
Sight Reading One sight reading piece of easy difficulty. The difficulty will be equivalent to Lesson X from the
Weissenborn Method for Bassoon
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SAXOPHONE
Technique Scales: Scale of all 12 major and minor keys, starting and ending from tonic note, full -range,
with legato and staccato articulation.
Arpeggios: 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 Exercises or Studies, for all saxophones after Berbiguier #5 by Marcel Mule (Leduc)
Piece
Solo repertoire, candidate may choose the following repertoire or other piece of equivalent or
higher level. Performance with piano accompaniment is recommended.
Sonatine Sportive by Alexandre Tcherepnine (pub. Leduc)
Fantasie-Impromptu by André Jolivet (pub. Leduc)
Chanson et Passepied by Jeanie Rueff (pub. Leduc)
Sicilienne by Pierre Lantier (pub. Leduc)
Sight Reading One short sight-reading exercise

PERCUSSION
1. One Snare Drum Solo or Etude from the following:
Anthony Cirone - Portraits in Rhythm
Mitchell Peters - Intermediate Studies for Snare Drum
Charles Wilcoxin - All American Drummer
2. One 2-Mallet Marimba Solo or Etude from the following:
J.S. Bach - Violin Concerto in A minor
Paul Creston - Concerto for Marimba
Morris Goldenberg - Modern School for Xylophone
3. One 2-Drum Timpani Etude from the following:
Saul Goodman - Modern Method for Timpani
John Beck - Concepts for Timpani
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1)
4. Sight Reading on Marimba and Snare Drum

HARP
Etude: 1 etude from Grossi, 65 Piccoli studi facili e progressivi; Bochsa Op. 318; Pozzoli
Repertoire: 1 piece by J.S Bach, Dussek, Andres, Hasselmans, Salzedo.
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VIOLIN
Requirements
Scales
Scales-Arpeggios-Double Stops from
Carl Flesh’s Scale System
(MM 60-80)
Etudes
Repertoire
Concerto and solo Bach should be
memorized

1 major and 1 minor melodic scale in 3 octaves and arpeggios (MM 6080)
Bow techniques: scale legato (4,8,16 notes per bow), spiccato (4,3,2)
arpeggios legato (3,6,9)
-Double stops are not required.
1 Etude from: Kayser, Mazas, Kreutzer, or Wohlfahrt
2 contrasting movements from the following:
-Sonata by Handel, Mozart, Corelli, or Bach,
AND
-Concerto by Bach, Mozart, Vivaldi, Seitz, Sitt, or Haydn.

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)
arpeggios legato (3,6)
-No double stops required
1 Etude from the following methods: Kayser, Wohlfahrt, Mazas
2 contrasting movements from:
Bach’s Solo Suites (orig. for cello),
AND
Seitz’ Concerto (orig. for violin),
Telemann’s Concerto in G Major, or Vivaldi’s Concerto in D -excluding
the 2nd movement- (orig. for violin in A minor)
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CELLO
Requirements
Scales
1 major and 1 melodic minor scale with arpeggios in 3 octaves (MM
Method book for scales not specified 60-80)
Bow techniques: detaché, legato (2,3,4)
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 Etude from the following:
Lee op. 31 or 131,
Dotzauer, or any other etude of equivalent level.
1 movement from Bach’s 6 Suites for cello solo
AND
1st movement, or 2nd and 3rd movements, from a concertino or a
concerto by: Breval, Vivaldi, Klenger,
or
2 contrasting movements of a sonata by: Vivaldi, Marcello, or Breval.

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 2 octaves (MM
60-80)
up to 2 sharps or 2 flats in the key signature.
Bow technique: legato (2,4), arpeggios legato (3)
1 Etude from the following:
Simandl’s Etudes for String Bass (No. 1-10)
or
Slama’s Etudes in All Major and Minor Keys
Any chosen short piece, not higher than 5th position
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CLASSICAL GUITAR
Requirements
1) Scales and Arpeggios

1 major scale, 1 harmonic minor and 1 melodic scale in two octaves (MM 60-80)

Segovia Scales or equivalent Arpeggio technique: Mauro Giuliani’s 120 Right Hand Exercises.
(MM 60-80)
2) Sight Reading
3) Repertoire
All repertoire must be
played from memory

Applicant will be asked to read an excerpt of easy level: first position, one
accidental
2 contrasting movements from easy to intermediate repertoire: Bach, VillaLobos, Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani,
Barrios etc.

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 9 ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)

TRUMPET, TROMBONE, TUBA, EUPHONIUM and FRENCH HORN
ใช้ระบบยืน่ คะแนนสอบ วิชำปฏิบัติเครื่องดนตรี เกรด 9 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
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

