
 
คู่มือการสอบระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีการศึกษา 2563 

 
 

ก าหนดการรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2563  
(เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เดือนมิถุนายน 2563) 

ก ำหนดกำร ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

1.  จ ำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมคัรทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 16 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 

2.  ปิดรับสมัคร 
- ทำง internet (17.00 น.) 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป์ (17.00 น.) 

ศ. 16 ส.ค. 62 อ. 22 ต.ค. 62 พ. 18 ธ.ค. 62 อ. 18 ก.พ. 63 

3.  ประกำศรำยช่ือ วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ ศ. 30 ส.ค. 62 อ. 5 พ.ย. 62 อ. 7 ม.ค. 63 ส. 7 มี.ค. 63 

4.  ก ำหนดสอบ อำ. 8 ก.ย. 62 อำ. 10 พ.ย. 62 อำ. 12 ม.ค. 63 พ. 11 มี.ค. 63 

5.  ประกำศรำยช่ือ ผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ ส. 28 ก.ย. 62 อ. 26 พ.ย. 62 อ. 28 ม.ค. 63 พ. 25 มี.ค. 63 

6.  สอบสัมภำษณ ์ ส. 5 ต.ค. 62 ส. 30 พ.ย. 62 ส. 1 ก.พ. 63 อ. 31 ม.ีค. 63 

7.  ประกำศผลสอบ อ. 15 ต.ค. 62 พ. 11 ธ.ค. 62 อ. 11 ก.พ. 63 อ. 7 เม.ย. 63 

8. รำยงำนตัวและลงทะเบยีน 
- กรอกข้อมูลทำง internet 
- ช ำระค่ำลงทะเบยีน 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป ์

15-22 ต.ค.62 11-18 ธ.ค. 62 11-18 ก.พ. 63 7-10 เม.ย. 63 

 

 

ข้อมูลการสอบ :  www.music.mahidol.ac.th 
ติดตามการสอบ :  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร :  msacadmc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME :  www.timemusicexam.com  โทรศพัท์ 02 4582680 

 
 
 
*** ก าหนดการและข้อก าหนดการสอบจะ update เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
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หลักสูตรปริญญาตร ี

 
 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี 

เป็นกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภำพทำงด้ำนดนตรี สำมำรถบรรเลงเคร่ืองดนตรี ขับร้องหรือประพันธ์เพลงไดต้ำม
มำตรำฐำนสำกล ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ (ศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ) จัดกำรเรียนกำรสอน 9 สำขำ
วิชำเอก ได้แก่ ปฏิบัติดนตรีคลำสสิก ดนตรีแจ๊ส กำรประพนัธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรสีมัยนิยม ดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก  
ดนตรีศึกษำและกำรสอน ธุรกิจดนตร ีและเทคโนโลยีดนตร ี
 โครงสร้างหลักสูตร  ศึกษำตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี้ 
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30 หน่วยกิต 
   ก. กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป   7  หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิชำภำษำ    12 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  4 หน่วยกิต 
   ง. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์  7 หน่วยกิต 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  103  หน่วยกิต 
   ก. กลุ่มวิชำแกนดนตรี    49  หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิชำบังคบัสำขำ    48  หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มวิชำเลือกดนตร ี   6  หน่วยกิต 
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวม   139  หน่วยกิต 
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ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination: TIME) 
 

1. การน าผลสอบ TIME ไปใช้เพ่ือการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1) วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ 

กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำลัยก ำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำ
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชำโสตทักษะ กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)  วิทยำลัยจะใช้คะแนน TIME เพื่อพิจำรณำผลสอบ 
“ผำ่น/ผ่ำนมีเงื่อนไข/ไม่ผ่ำน” ผู้สมัครสอบรำยวิชำ TIME ดังนี ้

 กรณีผูส้มัครยังไมม่ีผลคะแนน (TIME)  ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐำนกำรยื่นสมัครสอบ (TIME) ในรอบสอบเดือนเดียวกันกับรอบสอบที่ตอ้งกำร
สมัครกับวิทยำลัย (Admission)  
 ในกรณีที่มีผลสอบ (TIME) ตำมเกรดก ำหนด แต่คะแนนยังไมผ่่ำน ผู้สมัครสำมำรถใช้ผลยื่นเพื่อขอสมัครสอบได้ แตจ่ะมผีลต่อกำรพิจำรณำ
ผลสอบในส่วนกลุม่ทฤษฎี ที่ส่งผลให้เป็นกำรสอบผ่ำนแบบมเีงื่อนไขได้ 
 จะไม่พิจำรณำผลสอบ (Admission) กรณไีม่มผีลคะแนน (TIME) ทันกำรประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
 กรณีผูส้มัครมผีลคะแนนวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชำโสตทักษะ (TIME) แล้ว แต่ยังไมส่มคัรสอบเข้ำศึกษำต่อที่
วิทยำลัยดรุิยำงคศลิป์ สำมำรถเกบ็ผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครสอบได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี (นับตั้งแต่วันประกำศผลสอบ)   
 2) วิชาปฏิบัติดนตรี (TIME Performance) 
 ผู้สมคัรที่สอบผ่ำนวิชำปฏิบตัิดนตรี (TIME Performance) สำมำรถน ำผลคะแนนผ่ำนมำยื่นเพื่อยกเวน้ (เทียบเท่ำ) กำรสอบวิชำ
ปฏิบัติดนตรี (Audition) ในกำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้   
 ทั้งนี้ผู้มีผลสอบผ่ำนตำมเกณฑ์วิชำปฏิบัติดนตรี (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้ำศึกษำต่อท่ีวิทยำลยัดุริยำงคศลิป์ สำมำรถเก็บผล
สอบเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรสมคัรสอบไดภ้ำยในระยะเวลำ 1 ปี (นับตั้งแต่วันประกำศผลสอบ) 

TIME Performance (ตำมเครื่องที่สอบ) ระดับคะแนน สำขำวิชำที่ยื่นสมคัรเรียนได ้
ยื่นผล  Grade 12 60 คะแนนขึ้นไป สำขำวิชำธุรกิจดนตรีและสำขำวิชำเทคโนโลยีดนตรี  
ยื่นผล  Grade 12 80 คะแนนขึ้นไป ทุกสำขำวิชำ 

 

2. การซ้ือใบสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มอืสอบได้ที่ศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดังนี ้
1. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ 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 

ระดับ/สำขำวิชำ  ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ TIME (ทฤษฎีไทย) TIME  (ทฤษฎีสำกล)   TIME (โสตทักษะ) 

ปริญญำตร ี

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 
ดนตรีแจส๊ - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรไีทยและตะวันออก ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 
ดนตรสีมัยนยิม - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 
กำรประพันธ์ดนตร ี - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 
ละครเพลง - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 
ดนตรีศึกษำและกำรสอน (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรีศึกษำและกำรสอน (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 
ธุรกิจดนตรี (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ธุรกิจดนตรี (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 
เทคโนโลยีดนตรี (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

เทคโนโลยีดนตรี (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ 
 
1. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 

ผู้สมัครสอบปฏบิัติตำมขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.ขอรับรหัสสมัครสอบ - ขอรับรหัสสมัครสอบ จำกระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ 

http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php  
- ช ำระค่ำรหัสสมัครสอบ 
- รหัสสอบที่ได้รับ สำมำรถใช้ในกำรสมัครสอบได้ทัง้ 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 
- ช ำระค่ำสมัครสอบ (ช ำระทุกคร้ังที่สมัครสอบ) 
- จัดส่งเอกสำรกำรสมัครมำยังวทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ 

3. กำรประกำศ กำรแจ้งและประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ เวลำสอบ ห้องสอบ ผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ผู้ผำ่นกำรสอบ
คัดเลือก และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในช่วงระหวำ่งด ำเนินกำรจัดกำรสอบ 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  
 วิทยำลัยจดัสอบปีละ 4 คร้ัง ผู้สมัครที่ไม่ผำ่นกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำทีท่่ำนมีผลผ่ำนไว้ ท่ำนสำมำรถน ำ
ผลสอบผ่ำนในวิชำนัน้ๆ มำใช้สทิธิ์ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่ยังสอบไมผ่่ำน โดยคะแนนผลสอบผ่ำนใชไ้ด้เฉพำะ
รอบสอบของแต่ละปีกำรศึกษำที่สอบเท่ำนั้น)  
 ในรำยวิชำที่วิทยำลัยก ำหนดให้ใช้กำรยื่นคะแนน ผู้สมัครต้องมีผลสอบตำมเกณฑ์หรือมีหลักฐำนแสดงว่ำได้ยื่นสมัครสอบ (รอผล) 
มิฉะนั้นจะถือว่ำเอกสำรไม่ครบถ้วน และมีผลต่อกำรพิจำรณำผลสอบได้ 

 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6   
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี 
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรไีทยและ/หรือสำกล และโสตทกัษะ 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ  (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวชิำ ที่ก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำม

ระเบียบข้อบังคับของวิทยำลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพติด 
หมำยเหตุ:  ทั้งนี้กำรพิจำรณำคณุสมบัติของผู้สมัครเปน็สิทธิ์ของคณะกรรมกำรคัดเลือกของวิทยำลัยฯ 

 
 

http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_stu_new.php
http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_stu_new.php
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3. วิธีการสมัครสอบ   
 

3.1 วิธีการสมัครสอบ   
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์รับสมัครเฉพำะทำง Internet โดยผู้สมัครด ำเนินกำรดังนี้   

1. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล และคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th  เมนู การรับ
สมัคร 
2. ผู้สมัครเข้ำ Web Site เพื่อเริม่ขั้นตอนกำรสมัครที่ http://commas.music.mahidol.ac.th เลือกเมนูรบัสมัครนักศึกษำใหม่ 
ด ำเนินกำรขั้นตอนขอรบัรหัสสมัครสอบ 
3. ด ำเนินกำรขั้นตอนสมัครสอบ โดยใช้รหัสสมัครสอบ (Application No และ Reference Code) log-in เพื่อกรอกระเบียบกำรรบั
สมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
4. พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน (ใบ Invoice) จำกระบบไปยื่นช ำระเงิน ทีเ่คำนเ์ตอร์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
5. กำรส่งหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้  

o ผู้สมัครส่งเอกสำรตำมข้อ 3  ที่พิมพ์ออกจำกระบบ (print out) พร้อมเอกสำรหลกัฐำนกำรช ำระเงินตำมข้อ 4  และเอกสำร
หลักฐำนกำรสมัคร (เอกสำรฉบบัส ำเนำทุกฉบบั ต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

o ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่ งำนรับสมัคร วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
25/25 ต.ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

6. ผู้สมัครต้องสง่หลักฐำนกำรสมัครตำมก ำหนดกำรปิดรับสมัคร หำกพ้นก ำหนดกำรวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำ (ส่งหลักฐำนกำรสมัครถือ
วันที่ประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นเกณฑ์) 
7. เมื่อวทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ตรวจสอบคุณสมบัติและหลกัฐำนกำรสมัครเรียบร้อยแลว้ จะแจ้งสถำนะกำรรับสมัครทำง Web Site คือ 
http://commas.music.mahidol.ac.th และจะประกำศห้องสอบ สถำนที่สอบ เอกสำรเข้ำห้องสอบ บัตรประจ ำตัวสอบตำมก ำหนดกำร
ต่อไป  
3.2 หลักฐานการสมัคร  
1. เอกสำรกำรสมัคร ที่กรอกขอ้ควำมครบถ้วน (พิมพ์ออกมำจำกระบบ)  
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิว้ จ ำนวน 2 รูป และต้องเป็นรูปถ่ำยในครำวเดียวกัน (ให้ติดลงในเอกสำรกำรสมัครในจุดที่ระบุให้ติดรูป) 
3. หนงัสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี 1 ฉบับ (พิมพ์ฟอร์มออกมำจำกระบบ ติดรูปในจุดที่ระบุใหต้ิดรูป และน ำไปให้อำจำรย์ผูส้อนรับรอง)  

4. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศกึษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก) 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำพำสปอร์ต 1 ฉบับ 
7. หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ 1 ฉบบั 
8. หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 
หมายเหตุ:    1) เอกสำรส ำคญัทุกชนิดให้ใช้ตัวส ำเนำและลงชื่อรับรองส ำเนำทุกฉบับ วิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ในกำรคืน เอกสำรทกุฉบับที่

ท่ำนน ำมำใช้ในกำรสมัคร 
2) ไม่รับสมัครในกรณีที่เอกสำรกำรสมัครสอบไม่ครบถว้น 

3.3 วิธีการส าหรับการสมัครสอบซ้ า 
 ผู้สมัครใช้ Application No และ Reference Code  ส ำหรับ log-in เพื่อสมัครสอบในครั้งถัดไปของรอบสอบปีกำรศกึษำ
เดียวกันโดยไม่ต้องขอรับรหัสสอบใหม่  

ในกำรสมัครสอบซ้ ำ ให้ผู้สมคัรด ำเนินกำรสมัครสอบ ช ำระค่ำวิชำสอบ และจัดส่งกำรส่งหลักฐำนกำรสมัครมำยังวิทยำลัย 
(หลักฐำนกำรสมัครสอบซ้ ำ ให้ส่งเฉพำะใบสมัครสอบ ผลสอบของรอบก่อนหน้ำ (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) และหลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำ
วิชำสอบ) 

http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_stu_new.php
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4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ 
4.1 อัตราขอรบัรหัสสมัครสอบ 1,000 บำท ต่อหนึ่งรหัสสอบ 
4.2 อัตราค่าสมัครสอบ   

สำขำวิชำ 
ที่เลอืกสอบ 

ค่ำ 
ธรรมเนียม 

สอบ 

วิชำ
ปฏิบัติ 
ดนตร ี

TIME 
(ทฤษฎีไทย) 

TIME 
(ทฤษฎีสำกล) 

TIME 
(โสตทักษะ) 

วิชำเฉพำะ 
ประพันธ์
ดนตรี 

(ข้อขียน) 

วิชำเฉพำะ 
ประพันธ์
ดนตรี 

(ผลงำน) 

วิชำเฉพำะ
ดนตรีศกึษำ
(ข้อขียน) 

วิชำเฉพำะ 
ดนตรีศกึษำ
(ปฏิบัติกลุ่ม) 

วิชำเฉพำะ 
ธุรกจิดนตรี 
(ข้อขียน) 

วิชำเฉพำะ 
เทคโนโลยี

ดนตร ี
(ข้อขียน) 

รวม 
ค่ำสมัคร 
(บำท) 

ปฏิบัติดนตรี
คลำสสิค 

500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - - - 800 

ดนตรแีจ๊ส 500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - - - 800 

ดนตรีไทย 
และตะวันออก 

500 300 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 5 
- - - - - - - 800 

ดนตรีสมัยนิยม 500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - - - 800 

กำรประพันธ์
ดนตร ี

500 - - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
300 300 - - - - 1,100 

ละครเพลง 500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - - - 800 

ดนตรีศกึษำและ
กำรสอน(สำกล) 

500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - 300 300 - - 1,400 

ดนตรีศกึษำและ
กำรสอน (ไทย) 

500 300 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 5 
- - - 300 300 - - 1,400 

ธุรกจิดนตรี 
(สำกล) 

500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - 300 - 1,100 

ธุรกจิดนตรี 
(ไทย) 

500 300 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 5 
- - - - - 300 - 1,100 

เทคโนโลยีดนตรี
(สำกล) 

500 300 - 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 12 
- - - - - 300 1,100 

เทคโนโลยีดนตรี 
(ไทย) 

500 300 
ย่ืนผล 

Grade 12 
ย่ืนผล 

Grade 5 
- - - - - - 300 1,100 

หมายเหตุ:   ส ำหรับวิชำยื่นผลคะแนนให้สมัครและใช้อัตรำสอบในระบบ TIME 
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5. สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัต ิ
1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบรำยละเอียดและหลักฐำนตำ่งๆ ในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตำมวิธีกำร ข้ันตอน ของวิทยำลัย  
2. เลขประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวสอบ 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครได้ตรวจกำรสมัครและหลักฐำนกำรสมัครว่ำครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับคำ่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะประกำศ “เลขประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวสอบ”  ให้ผู้สมัครในวันประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบ ผู้สมัครสำมำรถ
พิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบได้จำกระบบ 

กำรติดต่อเร่ืองกำรสอบ และเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องน ำบัตรประจ ำตัวสอบที่พิมพ์จำกระบบมำแสดงพร้อมบัตรที่ออกจำก
หน่วยงำนรำชกำร เช่น บตัรประจ ำตัวประชำชน บัตรนักเรียน นักศึกษำ ใบขับขี่รถยนต์  มำแสดงควบคู่กันทุกคร้ังที่ติดต่อวิทยำลัย
เร่ืองสอบและใช้เข้ำห้องสอบ 
3.  เลขประจ ำตัวผู้สมัคร (Code) 

- ตัวเลขสองหลักแรก  แทน  ปีกำรศึกษำ 
- ตัวเลขล ำดับที่ 3  แทน  รอบที่วิทยำลัยจัดรับสมัครสอบ 
- ตัวอักษรล ำดับที่ 4, 5  แทน ระดับชัน้ 
- ตัวอักษรล ำดับที่ 6, 7, 8, 9  แทน  ล ำดับที่ใช้ในกำรสมัคร  

4.  สิ่งที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ 
- บัตรประจ ำตัวสอบ 
- บัตรที่ออกจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บตัรนักเรียน นักศึกษำ ใบขบัขี่รถยนต์   
- โน้ตเพลงที่จะใชส้อบ  
- เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ  ยกเว้น Piano,  Percussion,  ระนำด,  ฆ้องวง 
- แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏบิัตดินตรี (พิมพ์จำกระบบเมื่อถึงวนัประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบแล้ว) 

5.  ในวันสอบ   ผูส้มัครต้องแต่งกำยด้วยชดุนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
6. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเป็นผู้มสีิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสทิธิ์  
7.  กรณีที่ผู้สอบผ่ำนกำรสอบคดัเลือก แต่ไม่มำรำยงำนตัว ลงทะเบียน และช ำระเงิน ตำมวันและเวลำที่วิทยำลัยก ำหนด วิทยำลัยจะ
ถือว่ำผู้สอบสละสทิธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ 
 

ค าอธิบายขอบเขตเนื้อหาการสอบ  ดังนี้ 
 
•  วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และโสตทกัษะ  

ให้ศึกษำค ำอธิบำยจำกหัวข้อ ศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย (TIME) และศึกษำเพิ่มเติมจำก 
 http://www.timemusicexam.com 
•  วิชาเฉพาะสาขาวิชา การประพันธ์ดนตร ี

วิชำเฉพำะสำขำวิชำ กำรประพนัธ์ดนตรี  แบง่ข้อสอบออกเป็น 2 วิชำ ได้แก่ 
 1.  ส่งผลงำนประพันธป์ระเภท classical composition จ ำนวนไม่น้อยกวำ่สองชิน้งำน (ส่งในวันสอบ) โดยแต่ละชิน้งำน
ควรประพันธ์ขึ้นส ำหรับเคร่ืองดนตรีต่ำงชนิดกนั และมีควำมยำวไม่ต่ ำกวำ่ชิน้ละ 3 นำที หรือ 51 ห้อง ส่งผลงำนและทดสอบกำร
ประพันธ์เพลงของผู้สอบ   

2.  ข้อเขียนกำรประพันธ์ดนตรตีำมโจทยท์ี่วิทยำลัยก ำหนดให้ (ในวันสอบ) 
•  วิชาเฉพาะสาขาวิชา ดนตรีศึกษาและการสอน 

วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดนตรีศึกษำและกำรสอน  แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 วิชำ ได้แก่ 
1. สอบข้อเขียน  เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี  คุณสมบัติของกำรเป็นครูสอนดนตรี  

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  กำรแก้ปัญหำ  กำรจัดกำร  ภำวะผูน้ ำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  เป็นกำรสอบปฏบิัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำร

ท ำงำน วัดแววควำมเป็นครูในเร่ืองทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อืน่ รวมถึงกำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผู้น ำ
และกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
•  วิชาเฉพาะสาขาวิชา เทคโนโลยีดนตร ี
 เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้ทำงดำ้นตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดนตรี เช่น คณิตศำสตร์ รวมถึงข้อสอบควำมรู้
ทั่วไปเก่ียวกับหลักกำรทำงเสียง เช่น คลื่นเสียง ควำมดงัของเสียง กำรตกสะท้อนของเสียง ควำมรู้เกี่ยวกับ MICROPHONE ล ำโพง  
ควำมรู้เกี่ยวกับ MIDI และควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับ COMPUTER  
•  วิชาเฉพาะสาขาวิชา ธุรกิจดนตรี 

เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้เพื่อวัดควำมรูค้ณิตศำสตร์ ควำมรู้ทั่วไป ควำมรู้เบื้องต้นทำงธุรกิจ ในห้องสอบอนุญำตให้
ใช้เคร่ืองคิดเลขได้ 
•  วิชาปฏิบัติดนตรี 

 เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบตัิดนตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบของแต่ละ
เครื่องดนตรี แต่ละสไตล์  โดยผลสอบวิชำปฏบิัติดนตรีมำได้จำก 2 ระบบ ดังนี ้

1. ทุกเครื่องดนตรี จัดสอบภำคปฏิบัติ (Audition) โดยวทิยำลยั (Admission) 
2. (ทำงเลือก/ระบบเก็บคะแนนสอบล่วงหนำ้) ด้วยวิธียื่นคะแนนปฏิบัตดินตรี (TIME) 

  •  สอบสัมภาษณ์ 
เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขียนวิชำต่ำงๆ และปฏิบตัิดนตรีแล้ว วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มีสิทธสิอบสัมภำษณ์ตำมวนั เวลำ 

ที่ก ำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.timemusicexam.com/
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  •  ทดสอบภาษาอังกฤษ  
กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรบัวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผำ่นกำร

สอบคัดเลือก โดยจะแจ้งก ำหนดกำรอีกคร้ัง (สอบประมำณ ปลำยเดือนเมษำยน 2563)  
กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยำกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (1.30 ชั่วโมง) 
ส ำหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ม.6) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำศึกษำตำมเกณฑ์กำรศึกษำต่อเนื่องในระดับปริญญำตรี ต้อง

เข้ำทดสอบตำมก ำหนดกำรเดียวกัน 
•  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยดุรยิางคศิลป์  ดังนี ้
 1. นักศึกษำประเภทสำมัญ  ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  ต้องเป็นผู้ที่สอบผำ่นในทุกส่วนวิชำ
และสอบสัมภำษณผ์่ำนตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวชิำ ก ำหนดไว้   
 2. นักศึกษำประเภททดลองเรียน  ผู้สมัครสอบที่ผ่ำนวชิำปฏิบัตดินตรีและวชิำเฉพำะสำขำ แต่มผีลสอบวชิำโสตทักษะ และ/
หรือ วิชำทฤษฎีดนตรีไมผ่่ำนตำมเกณฑ์ แต่กรรมกำรประชุมและพิจำรณำแล้วว่ำควร “ผำ่นแบบทดลองเรียน” จึงมผีลสอบเปน็ 
“ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข” 

 นักศึกษำระดับปริญญำตรี “ผำ่นแบบมีเงื่อนไข” สำมำรถแก้ไขเงื่อนไข  ได้ดังนี ้
-  สอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่าน (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม 2563) และ
น ำผลสอบผ่ำนมำสง่งำนบริกำรกำรศึกษำ (ห้อง A103) จึงมีสิทธิ์ลงทะเบยีนรำยวิชำในกลุ่มวชิำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎี
ดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้ 
 กรณีไม่น าผลสอบผ่าน TIME  มาส่งที่งานบริการการศึกษา (ห้อง A103) ภายใน มีนาคม 2563 ทำงวิทยำลัยจะถือ
ว่ำท่ำนยังมผีลสอบไม่ผำ่นและตอ้งเรียนวิชำปรบัพื้นฐำน (ไมส่ำมำรถปรับเงื่อนไขผลสอบผ่ำนได้ แม้มีผลสอบผ่ำนมำยืน่ภำยหลังวันที่
ก ำหนด) 
-  ในกรณีที่มีผลไม่ผ่าน TIME (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม 2563) ดังนี้  
 เครื่องดนตรีสำกล : นักศึกษำตอ้งเรียนวิชำปรบัพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเปน็ผ่ำน จึงมสีิทธิ์ลงทะเบียน
รำยวิชำในกลุ่มวิชำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้ 
 เครื่องดนตรีไทย : สอบวัดระดบัควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนยส์อบเทียบ TIME  ให้มีผลเปน็ผำ่น   
 

•  การเก็บคะแนนสอบส าหรับผู้สมัครที่มีผลสอบไม่ผ่าน 
 วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมคัร ในรำยวิชำตำ่งๆ ที่ผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้ให้ และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะ
ส่วนวชิำที่ยงัสอบไม่ผำ่น ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป (ให้ครบตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แตล่ะสำขำวิชำ ก ำหนดไว้)  ทัง้นี้ ผู้สมคัร
สำมำรถเก็บผลวิชำที่สอบผ่ำนไว้ได้ เฉพำะคร้ังทีส่อบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น   
  

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตดัสินของคณะกรรมการคุมสอบของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
และถือเป็นอันสิ้นสุดการตัดสินในทุกกรณ ี
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รายละเอียดวิชาสอบและเครื่องดนตรีที่เปดิส าหรับระดับปรญิญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ระดับปริญญำตรี (เคร่ืองดนตรีตะวันตก) 

สำขำวิชำ  เครื่องดนตรีที่เปิดรับ 
วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนย์สอบ

เทียบแห่งประเทศไทย (TIME) 
วิชำที่ต้องสอบ 

ปฏิบัติดนตรี
คลำสสิค 

Piano, Voice, Guitar, String (Violin, Viola, Cello, Double 
bass), Harp, Woodwind (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, 
Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone), Brass (Trumpet, 
Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn), Percussion 

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

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. สัมภำษณ์* ละครเพลง Voice (Musical Theatre) 

ดนตรีแจ๊ส 
Saxophone, Trumpet, Trombone, Electric Guitar, Electric 
Bass, Double Bass, Piano, Drum Set 

ดนตรีสมัยนิยม 
Saxophone, Trumpet, Electric Guitar, Piano, Keyboard, 
Electric Bass, Drum Set, Voice 

กำรประพันธ์ดนตร ี
Woodwind, Recorder, Brass, Percussion, String, Piano, 
Classical Guitar 

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

1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์เพลง    (2 
ช้ิน) และทดสอบผลงำน 
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์ * 

ดนตรีศึกษำและ
กำรสอน 
(ดนตรีตะวันตก) 

เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือก ดังน้ี 
1. ตำม ปฏิบัตดินตรีคลำสสิค 
2. ตำม ดนตรีแจ๊ส 
3. ตำม ดนตรสีมัยนิยม 

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

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน) 
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ปฏิบัติกลุ่ม) 
4. สัมภำษณ์* 

ธุรกิจดนตร ี
(ดนตรีตะวันตก) 

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

เทคโนโลยีดนตร ี
(ดนตรีตะวันตก) 

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

 
2. ระดับปริญญำตรี (เคร่ืองดนตรีไทย) 

สำขำวิชำ  เครื่องดนตรีที่เปิดรับ 
วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนย์สอบ

เทียบแห่งประเทศไทย (TIME) 
วิชำทีต่้องสอบ 

ดนตรีไทยและดนตรตีะวันออก 

จะเข ้ซอสำมสำย ซออู ้ซอด้วง ขิม 
ระนำดเอก ระนำดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่  ฆ้อง
วงเล็ก ปี่ใน ขลุ่ย เครื่องหนัง คีตศลิป์
ไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน 

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

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรีศึกษำและกำรสอน 
(ดนตรีไทยและตะวันออก) 

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ปฏิบัติกลุ่ม) 
4. สัมภำษณ์* 

ธุรกิจดนตร ี
(ดนตรีไทยและตะวันออก) 

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

เทคโนโลยีดนตร ี
(ดนตรีไทยและตะวันออก) 

1. ปฏิบตัิดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

หมำยเหตุ : *  หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศวำ่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
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ข้อก าหนดการสอบปฏิบตัิเครื่องดนตรี  หลักสูตรปรญิญาตร ี
   

1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสคิ 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1.  ปฏิบัติดนตรี: เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดินตรี โดยผูส้อบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด 
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (คลาสสิค) หลกัสูตรปริญญาตรี  ดังนี้ 
 

PIANO 
1. Technique 
Scales of all major and minor keys in 4 octaves, hands together in mixed parallel and contrary motion of all major and 
minor keys (only harmonic) in 4 octaves, 4 notes to M.M. 100, followed by the cadence (a chord progression: I – IV – I64 
– V7 – I) of the same key as the scale (Seeexample). 
Grand Scale Example: C major 

  

 
1) Arpeggios of all major and minor keys in 4 octaves, hands together in mixed parallel and contrary motion, 4 notes to 
M.M. 80, followed by the cadence (a chord progression: I – IV – I64 – V7 – I in 3 positions) of the same key as the 
arpeggio. 
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2) Arpeggios of Dominant 7 th and Diminish 7 th of only white keys in 4 octaves, hands together in parallel motion, in 
root position, 4 notes to M.M. 80. 
Scales and arpeggios with cadence must be performed by memory. 
2. Pieces 
Four pieces of the following genres will be required to perform. 
• All pieces must be performed by memory. Do not take repeats. Any substitution of the required pieces will not be 
allowed. 
• If you take more than one audition round, at least one piece (or more pieces) from following items needs to be 
changed. 
1) One etude (preferably from Romantic or 20 th Century period) 
2) One Baroque piece 
- One of the 48 preludes and Fugues from the Well-Tempered Clavier, Books I & II by J. S. Bach OR One Three Part 
Invention by J.S. Bach 
3) 1 st movement of any sonatas by composers in Classical period 
4) One Romantic, 20 th Century, or Contemporary piece 
NOTES:  
The candidate will be asked first to play scales and arpeggios with the cadence at the audition. If the playing of those is 
not satisfactory, the jury committee will not hear pieces. 
** International/overseas candidates are exempted from LIVE Audition. Candidates must upload a non-edited, 
continuous playing of required pieces on YouTube/ Google Drive/ etc. Then, send your links with your application. 
** TIME examination (piano-grade 12) is allowed to be used instead of this requirement, however, it is an optional  
** Majors: Classical Music Performance Major (Must get at least 75 points from audition) 
 Music Education and Pedagogy Major (Must get at least 70 points from audition) 
 Music Technology Major (Must get at least 65 points from audition) 
 Music Business Major (Must get at least 65 points from audition) 
 
CLASSICAL GUITAR  

Requirements  

1) Scales and Arpeggios 
Segovia Scales or 
equivalent 

(MM 60-80) 

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

2) Sight Reading Applicant will be asked to read an excerpt of intermediate level: changing positions, up 
to two accidentals 

3) Etudes 1 Etude from: 
Villa-Lobos (no.1, 3, 4, 5, 11) or Brouwer (Estudios Sencillos 10-20) or Sor/Segovia (1-20).  

4) Repertoire 
All repertoire must be 
played from memory 

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)  
1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”) 

a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons 
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant 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 applicant’s own choice 

i. If you have been studying classical voice for a longer period of time, we prefer you to sing one of the 
choices also in a language other than English or Thai. 

You are encouraged to show your awareness of movement or dance and acting while performing the repertoire.  
* If you need guidance on the pieces to prepare, please contact the Voice Performance Department at the College. 
3. Following the audition, the applicants will be asked to do a sight-singing and aural skills test. The applicant will sight-
sing one or two short pieces without an accompaniment, then he/she will be asked to sing scales and/or short vocal 
passages. Instruction will be given during the test. 
4. A brief interview 
NOTE: 
All pieces must be performed by memory. The applicants should provide their own piano accompanists. The technical 
exercises and some required songs listed above can be acquired by contacting the Voice Performance Department at 
the College. 
 
VIOLIN, VIOLA, CELLO, DOUBLE BASS  
1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform 
them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play. 
2. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate 
your musical and technical strengths. Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It 
is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). 
Performing with accompaniment is recommended. 
3. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. 
 
HARP 
Etude: 1 etude from Bochsa op. 34 
Repertoire: 1 Sonata by Nadermann, Parry and 1 virtuoso piece by Tournier, Glinka, Hasselmans. 
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RECORDER, OBOE, CLARINET, BASS CLARINET, FLUTE, SAXOPHONE, BASSOON 
1. Perform two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections should be 
from the standard solo or etude repertoire. Contrasting movements from the same piece are acceptable. Total 
performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections to 
stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is recommended.  
2. Perform three major scales and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can comfortably play. Also 
perform a chromatic scale as high and as low as you can comfortably play. The focus should be on presenting a warm 
characteristic sound and an error-free performance at a moderate tempo. Sight reading may also be asked. 
 
TRUMPET, TROMBONE, TUBA, EUPHONIUM, FRENCH HORN  

Prepare two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections 
should be from the standard solo or etude repertoire. Excerpts from your school ensemble music are not acceptable. 

Prepare all major scales and arpeggios. The focus should be on presenting a warm characteristic sound and an 
error-free performance at a moderate tempo. Perform two octaves whenever possible. Sight Reading may also be 
asked. 
 
 
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 
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2. สาขาวิชา ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1.  ปฏิบัติดนตรี  
2.  สัมภำษณ์ (กรณีมรีำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีและประวตัิดนตรีไทย Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก  
เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ บทเพลงที่ใช้สอบ 

1. ขับร้องไทย - เพลงบังคับ 1 ตับ คือ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ประกอบด้วย เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น เพลงจระเข้หำงยำว 3 ชั้น  
เพลงตวงพระธำตุ 3 ชั้น  เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น 

- เพลงเลือกตำมควำมถนัด จ ำนวน 2 บทเพลง (เลือกบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย ขั้นท่ี 4-6)  

2. เครื่องเป่ำไทย (ปี ่ขลุ่ยเพียงออ) - เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น 3 ชั้น  
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง 

3. ปี่พำทย์ (ระนำดเอก ระนำดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก) 

- เพลงบังคับ 1 เพลง คือ รัวสำมลำ 
- เพลงเดี่ยว 1 เพลง 

4. เครื่องสำยไทย (จะเข้  ขิม  ซอ
สำมสำย  ซอด้วง ซออู้) 

- เพลงบังคับ คือ บทเพลงประเภทหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น 1 บทเพลง 
- เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง 

5. เครื่องหนังไทย (กลองแขก โทน
ร ำมะนำ) 

- สอบตะโพนไทยหรือกลองแขก หน้ำทับปรบไก่ และหน้ำทับสองไม้ อัตรำสำมชั้น สองชั้นและชั้นเดียว 
- ทดสอบเข้ำจังหวะหน้ำทับกับบทเพลงที่คณะกรรมกำรสอบก ำหนด 

6. ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน (แคน พิณ
โปร่ง  โปงลำง ซอกันตรึม โหวด) 

1.  เพลงบังคับ 
 -  แคน : ลำยทำงยำว หรือ ลำยทำงสั้น 
 -  พิณโปร่ง : ลำยใหญ่ ลำยน้อย หรือ ลำยสุดสะแนน 
-  โปงลำง : ลำยล ำเพลิน ลำยใหญ่  หรือ ลำยน้อย 
-  โหวด : ลำยล ำเพลิน หรือ ลำยอ่ำนหนังสือ 
- ซอกันตรึม : อมตุ๊ก  
(เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอื่นๆ พิจำรณำตำมทักษะควำมสำมำรถ) 
2.  เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง (ทุกเครื่องมือ) 
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3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 

รับสมัครสอบผู้มีความช านาญด้านการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มเครื่องเป่ำ ได้แก่ Saxophone, Trumpet, Trombone 
2.  กลุ่มเครื่องคอรด์ ได้แก่ Electric Guitar, Piano 
3.  เบส ได้แก่ Electric Bass, Double Bass (ผู้ที่เลือกสอบ Electric Bass ต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก) 
4.  กลองชุด (Drum set) 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีแจ๊ส  
 มี 3 ส่วน ได้แก่ Technique, Pieces, Sight Reading โดยมรีำยละเอียดดังนี ้
 

Technique 
1. ผู้สอบเครื่องดนตรีทุกประเภทจะต้องเล่น  Scales & Arpeggios ดังต่อไปนี ้
 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  
• ในกรณีที่เครื่องดนตรีบำงประเภทมีข้อจ ำกัดที่ไมส่ำมำรถบรรเลง 2 Octaves ได้ในบำงบันไดเสยีง 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 จำกรำยช่ือดังต่อไปนี ้

 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:  ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (Accompaniment) หรือ CD ประกอบกำรบรรเลงด้วยตนเอง 
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วิธีการบรรเลงบทเพลง (Format) ของแต่ละกลุ่มเคร่ืองมือ 
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ  

• บรรเลงท ำนองเริม่ต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
• บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses) 
• บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 

2. กลุ่มเครื่องคอรด์ 
• บรรเลงท ำนองเริม่ต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
• บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เทีย่ว (Solo Improvisation at least 2 choruses) 
• บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment at least 1 chorus) 
• บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 

3. เบส 
• บรรเลงท ำนองเริม่ต้น 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) 
• บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
4. กลองชุด 
• บรรเลงประกอบท ำนองเริ่มต้น 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) 
• บรรเลงประกอบท ำนองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for head out 1 chorus) 

 

Sight Reading 
วิธีกำรอ่ำนโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครือ่งมือ 
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ  

• อ่ำนโน้ตท ำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4   
• อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 

2. กลุ่มเครื่องคอรด์ 
• เปียโนอ่ำนโน้ต และเล่นท ำนองด้วยมือขวำ พร้อมท้ังเล่นคอร์ด ดว้ยมือซ้ำยพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำม

เครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
• ในกำรอ่ำนโน้ต ส ำหรับกีตำร์ ให้ปฏิบัติดังนี ้
• เล่นท ำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4   
• เล่นคอร์ด ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนบัจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
• อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 

3. เบส 
• ในกำรอ่ำนโน้ต ส ำหรับเบส ให้ปฏิบัติดังนี ้
• เล่นท ำนอง 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. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสมัยนิยม 

เครื่องดนตรีที่เปิดรับ E.Guitar E.Bass Drum Set Piano/KB Wind Ins. 

1. เพลงเลือกตามถนัด (30 คะแนน) 
เพลงเลือกตำมควำมถนัดจำนวน 1 เพลง ท่ีจะสำมำรถแสดงทักษะกำรบรรเลงในเครื่องมือเอกของตนเอง
ให้กรรมกำรเห็นได้เป็นอย่ำงดี ผู้สอบต้องเตรียม Backing Track มำด้วยในรูปแบบต่ำงๆ เช่น CD, Flash 
Drive, iPod, Smart Phone เป็นต้น (ระยะเวลำของบทเพลงประมำณ 3 - 5 นำที) 
*ส ำำหรับเพลงเลือกตำมควำมถนัดนักเรียนสำมำรถน ำเอำเพลงแต่งของตนเองมำใช้สอบได้ โดยจะต้อง
เตรียมเตรียมเพลงของตนเองมำในท้ังรูปแบบ version เพลงเต็มและ version ตัดเสียงเครื่องดนตรีของ
ตนเองออก (Backing Track) 
**หมำยเหตุ เพลงที่จะเตรียมมำใช้สอบจะต้องผ่ำนกำรบันทึกเสียงที่มีคุณภำพ ได้แก่ กำรบันทึกเสียงจำก 
Studio และโปรแกรมท ำเพลงเท่ำน้ัน 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

2. การทดสอบการเล่นใน Style ต่างๆ   
ส ำำหรับกลองชุด กรรมกำรจะสุ่มเลือกให้ผู้สอบเล่นร่วมกับ Backing Track ท่ีได้จัดเตรียมไว้ (ผู้สอบ
สำมำรถ Download เพลงตัวอย่ำงได้จำก Website เพื่อเป็นแนวทำงในกำรฝึกซ้อมก่อนเข้ำสอบได้ 
รำยละเอียดจะระบุไว้ใน Website) ซ่ึงจะมีท้ังหมด 4 Style ได้แก่ Shuffle, R&B, Rock และ 
Bossanova 
ส ำำหรับกีต้ำร์ไฟฟ้ำ เบสไฟฟ้ำ เปียโน เครื่องเป่ำ ในวันสอบจริงกรรมกำรจะเตรียม pattern จังหวะของ 
style ท้ังสี่แบบและ chord chart ไว้ให้ โดยนักเรียนจะต้องใช้ไหวพริบและควำมเข้ำใจในกำรเล่นใน 
style ต่ำงๆ (ส ำหรับ เปียโน กีต้ำร์ และ เค่ืองเป่ำ จะต้องเล่น solo ด้วย) นักเรียนสำมำรถ download 
เพลงตัวอย่ำงมำฟังเพื่อเป็นแนวทำงในวันสอบจริงสอบ 
(ยกเว้นผู้สมัครสำขำวิชำธุรกิจดนตรี ไม่ต้องเตรียมส่วนข้อ 2. กำรทดสอบกำรเล่นใน Style ต่ำงๆ ) 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

3. Technique  
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 ในหน้ำ
ยื่นใบสมัคร และฝึกฝนให้ครบทุกบท กรรมกำรสอบจะสุ่มเรียกในวันสอบจริง (ยกเว้น เบสไฟฟ้ำ และ
เปียโน ไม่ต้องเตรียมส่วน Exercise) 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes* 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

4. Sight Reading (10 คะแนน) 
1 บทเพลงจำกกำรเลือกของกรรมกำร 

Yes Yes Yes Yes Yes 

5. อื่นๆ (คะแนนในส่วนนี้อาจจะรวมอยู่ในส่วนของ Technique) No No Yes** No No 
 

ส ำหรับเครื่องเป่ำสำขำดนตรสีมัยนิยมเปิดรับ 2 เครื่อง คือ saxophone และ trumpet 
* ส ำหรับผูส้อบเครื่องมือเอก Drum Set จะต้องท ำกำรทดสอบ Scale และ Arpeggio บน Piano 
** ส ำหรับผูส้อบเครื่องมือเอก Drum Set จะต้องสอบ Rudiment ที่กรรมกำรไดเ้ตรียมไว้ให้ โดยจะสำมำรถ Download ได้จำก Website 
*** ผู้สอบควรจะเตรียม Backing Track ส ำรองมำหลำยๆ รูปแบบเช่น CD, Flash Drive, iPod, Smart Phone 
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ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติขับร้องดนตรีสมัยนิยม 
1. ร้องเพลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร 3 บทเพลง (เป็นเพลงสำกล) เป็นเพลงช้ำ 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงไทยสำกล 1 เพลง 
2. • ในวันสอบ ผู้สอบเตรยีม Backing track หรือเลือกร้องกับนักดนตรีประกอบก็ได ้
   • Backing track ต้องบันทึกแบบไม่มีท ำนอง (no melody) และบันทึกเป็น CD รูปแบบไฟล์ MP3 หรือ Smart Phone ทีส่ำมำรถตอ่

อุปกรณ์ขยำยเสยีงได้ (เท่ำนั้น) ไมอ่นุญำตให้บันทึกใส่ USB หรือ Thumb drives เนื่องจำกอำจเกิดไวรัสได ้
3. สอบ sight singing หรือกำรอ่ำนโน๊ตแบบฉับพลัน ในกุญแจเสยีงแบบเมเจอร์ ไม่เกิน 2 sharp และ 2 flat 
4. สอบร้อง scale แบบเมเจอร์และไมเนอร์ (Natural minor, melodic minor) 
5. สอบร้อง Arpeggio 
6. สอบทักษะควำมจ ำ โดยร้องเพลงจำกโน๊ตที่กรรมกำรจะเล่นให้ ควำมยำวไม่เกิน 2 ห้อง 

 
 
 

5. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี 
รับสมัครสอบผู้ถนัดการประพันธด์นตรี โดยรับสมัครผู้เล่นเคร่ืองดนตรี classic ทุกชนิด 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตร ี

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 (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
5. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

6. สาขาวิชาละครเพลง 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี  
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัตลิะครเพลง 
1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”) 

a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons 
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant 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 contrasting songs (for example, one up-tempo piece and one ballad piece, or songs of contrasting 

characters) of applicant’s own choice from musical theatre repertoire 
You are encouraged to show your 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 Performance 
Department at the College. 
3. One monologue: 

e. The applicant chooses one monologue from the list provided by the Voice Performance Department, and 
perform it from memory. Student can download monologue list at menu Sample Music via admission application page.  
4. Dance: 

f. The applicant will present a ninety seconds to two minute dance piece choreographed to a musical theatre 
repertoire. It can be choreographed by the applicant or by others. It is not necessary to sing while dancing the piece. 
The applicant is required to bring their own music and speakers to the audition. 

 
3. Following the audition, the applicants will be asked to do a sight-singing and aural skills test. The applicant will sight-
sing one or two short pieces without an accompaniment, then he/she will be asked to sing scales and/or short vocal 
passages. Instruction will be given during the test. 
4. A brief interview 
NOTE: 
All pieces must be performed by memory. The applicants should provide their own piano accompanists. The technical 
exercises and some required songs listed above can be acquired by contacting the Voice Performance Department at 
the College. 
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7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน 
สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหน่ึงในหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต ท่ีมุ่งพัฒนำนักศึกษำใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ

ท ำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น ทำงด้ำนวิชำกำร กำรสอนดนตรีและกำรจัดกำรศึกษำดนตรี โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ 
ท้ังในส่วนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิดต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนดนตรี หลักสูตรดนตรี กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนดนตรี จิตวิทยำดนตรีศึกษำ พฤติกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ดนตรี กำรค้นคว้ำและพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำดนตรี เป็นต้น 

 

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไป 
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.50 
2. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) น ำมำส่งวันสอบสัมภำษณ์ 
3. จดหมำยแนะน ำปิดผนึกจำกครูผู้สอนจ ำนวน 2 ฉบับ  (ส่งมำพร้อมกันในวันท่ีมำสมัครสอบ) ประกอบด้วย 

- จดหมำยแนะน ำปิดผนึกจำกครูผู้สอนวิชำดนตรี 1 ฉบับ 
- จดหมำยแนะน ำปิดผนึกจำกครูท่ีปรึกษำหรือครูประจ ำชั้น 1 ฉบับ 

 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน 2 ส่วนดังน้ี 

1.1 สอบข้อเขียน เป็นกำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี กำรศึกษำและกระบวน กำรเรียนรู้ คุณสมบัติของกำรเป็นครูสอน
ดนตรี วัดแววควำมเป็นครู กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์การพิจารณาการสอบข้อเขียน 
- กำรใช้ภำษำและกำรเรียบเรียงข้อควำม 
- ควำมถูกต้องของข้อมูลท่ีน ำเสนอ 
- กำรสรุปควำมคิดรวบยอด 
- กำรน ำเสนอประเด็นควำมคิด 
- กำรใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนควำมคิด 

1.2 สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรสอบปฏิบัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรท ำงำน  วัดแววควำม
เป็นครูในเรื่องทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รวมถึงกำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำร ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
2. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรีในสไตล์ Classical, Thai, Jazz, Pop) 
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังน้ี 

4.1 ส ำหรับผู้สมัครเครื่องดนตรีสำกล 
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตล์คลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

4.2 ส ำหรับผู้สมัครเครื่องดนตรีไทย 
- ทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัติดนตรีคลำสสิค 

ดนตรีไทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม 
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8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี 
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำท่ีน ำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงดำ้นดนตรี เพื่อใหผู้้เรยีน 

สำมำรถน ำควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปด ำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนควำมเป็นเลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบริหำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ในธุรกิจดนตรี กำร
ด ำเนินธุรกิจดนตรีระหวำ่งประเทศ หลักกำรบญัชี-กำรเงิน กำรหำแหล่งของเงินทุน กำรวิเครำะห์ต้นทนุ กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกฏหมำยใน
ธุรกิจดนตรี เป็นต้น  

นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะไดฝ้ึกภำคปฏิบตัิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น 
พร้อมท้ังนักศึกษำจะได้รับโอกำส เข้ำฝึกงำนกับสถำนประกอบกำรทำงด้ำนธุรกิจดนตรีช้ันน ำของประเทศไทย 

สำขำวิชำธุรกิจดนตรรีับสมคัรผู้ที่สนใจทำงด้ำนธุรกิจดนตรี โดยต้องเลือกสอบปฏิบตัิดนตรีสำขำหนึ่ง (Classical, Thai, Jazz, Pop, 
Musical Theatre) รำยละเอียด ดังนี ้

 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรูค้ณติศำสตร์ ควำมรู้ทั่วไป ควำมรูเ้บื้องต้นทำงธุรกิจ ในห้องสอบอนุญำตให้ใช้เครื่อง
คิดเลขได้ (มีคูม่ือเตรียมสอบสำขำวิชำธุรกิจดนตรี จดัจ ำหน่ำยที่ร้ำนค้ำวิทยำลัยฯ ทุกสำขำ) 
2. ปฏิบัติดนตร ี
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย)  
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังนี้ 

4.1 ส ำหรับผูส้มัครเครื่องดนตรสีำกล 
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตลค์ลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

 4.2 ส ำหรับผูส้มัครเครื่องดนตรไีทย 
  -  ทฤษฎีและประวัตดินตรีไทย Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

-  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี ้ 

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดขู้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 
ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 
ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 
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9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี   
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำวิชำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรท ำงำนของ Sound Engineer ทฤษฎีพื้นฐำน ของ

หลักกำรทำงเสียง เช่น ธรรมชำตขิองคลื่นเสียง Amplitude, ควำมยำวคลื่น ควำมเร็วของเสยีงควำมถี่ และควำมถี่ ตอบสนอง กำรตกสะท้อน
ของเสียง ผลกระทบจำกอุณหภูมิ ควำมดังของเสียง กำรเรียนรู้เพื่อที่จะเป็น  Sound Engineer หรือ  Sound Designer ในห้องบันทึกเสียง 
ครอบคลมุกำรเรียนรู้ทั้งระบบ Analog & Digital เรียนรู้กำรกำรท ำงำนด้วยระบบ MIDI ควำมเข้ำใจส ำหรับกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในสตดูิโอ 
บันทึกเสียง วิธีกำรท ำงำนกับ นักรอ้ง นักดนตรี นักแต่งเพลง และ Producer ลักษณะของห้องสตูดิโอ แบบต่ำงๆ ประเภทของไมโครโฟน กำร
ใช้กำรดูแลรักษำอุปกรณ์ เครื่องมอืทุกชนิด ในสตูดิโอบันทึกเสยีง จนถึงกำร Mix Down และกำรปฏบิัติงำนจริงใน Studio ที่มีมำตรฐำนสูง 
 สำขำวิชำเทคโนโลยดีนตรรีับสมัครผูส้นใจเทคโนโลยดีนตรี โดยต้องเลือกสอบปฏิบัติดนตรสีำขำหนึ่ง (Classical, Thai, Jazz, Pop, 
Musical Theatre)  รำยละเอียด ดังนี ้

 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ เป็นกำรสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกับหลักกำรท ำงำนของ microphone และสำมำรถอธิบำยในเชิง
เปรียบเทยีบได้ในกรณีที่มหีลักกำรท ำงำนท่ีคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงกนัระหว่ำง microphone แต่ละประเภท  ควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวช้ินงำน
ก่อนและหลังกระบวนกำรปรับแตง่เสียงว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกตำ่งกันอย่ำงไร กำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow และ
สำมำรถอธิบำยถึงควำมหมำยและบทบำทส ำคัญได้  กำรวดัควำมรูเ้กี่ยวกับกระบวนกำรผลติเพลงในเชิงรวม ว่ำมีขั้นตอนและล ำดับเหตกุำรณ์
ก่อนหลังได้โดยละเอียด  กำรวัดควำมสำมำรถในกำรฟังและแยกแยะประเภทและชนิดของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในช้ินงำนได้ในกรณีทีม่ีเครื่อง
ดนตรีหลำกหลำยประเภทบรรเลงพร้อมกัน และควำมรู้ทั่วไปท่ีมีควำมส ำคญัเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยดีนตรี 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. ปฏิบัติดนตร ี
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย)  
4. กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี / วิชำยื่นคะแนน ดังนี้ 

4.1 ส ำหรับผูส้มัครเครื่องดนตรสีำกล 
- ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
- ปฏิบัติดนตรี Grade 12 (เฉพำะเครื่องดนตรี Piano และ Brass สไตลค์ลำสสิก ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

 4.2 ส ำหรับผูส้มัครเครื่องดนตรไีทย 
  -  ทฤษฎีและประวัตดินตรีไทย Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 

-  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี ้ 
เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 
ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 
สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 

ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 
 


