
คู่มือการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา 2564 
 
กําหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 

กําหนดการ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

1.  จําหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร เร่ิมรับสมัครท้ัง 4 คร้ัง ต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
2.  ปิดรับสมัคร 
- สมัคร online และส่งเอกสารสมัครสอบทาง e-mail 
- ส่ง ไฟล์/Link ตามข้อกําหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (Audition) 
- ส่งไฟล์/Link ตามข้อกําหนดการสาขา (ถ้ามี) 

พฤ. 17 ก.ย. 63 พฤ. 19 พ.ย. 63 พฤ. 21 ม.ค. 64 พฤ. 18 มี.ค. 64 

3.  ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ส. 26 ก.ย. 63 ส. 28 พ.ย. 63 ส. 30 ม.ค. 64 ส. 27 มี.ค. 64 
4.  กําหนดสอบ อา. 4 ต.ค. 63 อา. 6 ธ.ค. 63 อา. 7 ก.พ. 64 พฤ. 1 เม.ย. 64 
5.  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ อ. 20 ต.ค. 63 อ. 22 ธ.ค. 63 อ. 23 ก.พ. 64 ส. 17 เม.ย. 64 
6.  สอบสัมภาษณ์ ส. 24 ต.ค. 63 ส. 26 ธ.ค. 63 ส. 27 ก.พ. 64 พฤ. 22 เม.ย. 64 

7.  ประกาศผลสอบ ส. 31 ต.ค. 63 อ. 5 ม.ค. 64 ส. 6 มี.ค. 64 ศ. 30 เม.ย. 64 

8. รายงานตัวและลงทะเบียน จะแจ้งวันประกาศผลสอบของแต่ละคร้ัง ต่อไป 
 
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ:  www.music.mahidol.ac.th 

ติดตามการสอบ:  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com   
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อส่ง ไฟล์/Link การสอบ: msadmission@mahidol.edu  
 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม:  ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครและสอบเพื่อเข้าศึกษาภาคการศกึษาท่ี 2/2564 ได้  โดยสมัครสอบในคร้ังท่ี 5 ผู้สมัคร

สามารถตรวจสอบสาขาท่ีเปิดรับและกําหนดการสอบได้ ทางอีเมล์  msadmission@mahidol.edu, 
musicadmission@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาเอก 

ในปีการศึกษา  2564 วิทยาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกในหลักสูตรต่อไปนี้ 

หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 

 1. ดนตรีวิทยา  1. ดนตรีวิทยา 
 2. ดนตรีศึกษา  2. ดนตรีศึกษา 
 3. ธุรกิจดนตรี  
 4. ดนตรีบําบัด  
 

หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 

 1. การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี 1. การแสดงดนตรี 
 2. การประพันธ์ดนตรี 2. การประพันธ์ดนตรี 
 3. การอํานวยเพลง 3. การอํานวยเพลง 
 4. การบรรเลงเปียโนประกอบ  
 5. ดนตรีแจ๊ส  
หมายเหตุ: การเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซ่ึงจะใช้ภาษาไทยทั้งหมด) 
สําหรับหลักสูตรภาษาไทยจะมีการใช้ท้ังสองภาษา อย่างไรก็ตามหากมีนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความประสงค์จะศึกษาดนตรีไทย ชั้นเรียนจะ
สอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกดนตรีวิทยาและดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และ
นักวิชาการด้านการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีความเข้าใจในการสร้างภูมิปัญญาให้กับสังคม 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรี เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างมืออาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจดนตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกดนตรีบําบัด เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างนักกายภาพบําบัดท่ีเป็นมืออาชีพ และนักวิจัยใน

สาขาดนตรีบําบัด     
        

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทเฉพาะทางสําหรับสาขาวิชาทางการแสดงดนตรีเป็นหลัก ซ่ึง
ประกอบไปด้วยวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี การประพันธ์ดนตรี การอํานวยเพลง การบรรเลงเปียโนประกอบและดนตรี
แจ๊ส นักศึกษาจะได้ศึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรถูกปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ไปจนถึงความสามารถในการหางานของนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาสําหรับ
การศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) ของวิทยาลัยท่ีเปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยเป้าหมายดังกล่าว 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็นหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรี
ไทยซ่ึงจะสามารถใช้ภาษาไทยได้) ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะ  ได้รับ
ประโยชน์ต่างๆ จากการศึกษาในหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพในระดับ
สากลได้อย่างเต็มท่ี    



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่วิชาเอกดนตรีศึกษาและวิชาเอกดนตรีวิทยา สําหรับสาขา

วิชาเอกดนตรีศึกษามีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการสร้างผู้ให้การศึกษาทางดนตรีท่ีเปี่ยมวิสัยทัศน์และตระหนักถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
ของศาสตร์แขนงนี้ อีกท้ังฝึกฝนอาจารย์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในแก่นของวิชาอย่างลึกซ้ึงและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ต่างๆ ในการสอนนักเรียนท่ีมีความหลากหลายได้อย่างชํานาญ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างนักพัฒนาท่ีมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของ
การศึกษาทางด้านดนตรี มีทักษะและความรู้ในการเป็นผู้บริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสาขาวิชาเอกดนตรีวิทยาจะเน้นไป
ท่ีการสร้างนักวิชาการชั้นเลิศท่ีมีความชํานาญท้ังดนตรีตะวันออก และตะวันตกไปจนถึงนักวิจัย และอาจารย์ผู้สามารถหลอมรวมความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ และภูมิปัญญาให้กับสังคม  

นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะถูกฝึกให้มีทักษะในเชิงวิชาการระดับสูง มีความเป็นเลิศในการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ 
การวิเคราะห์ และความสามารถในการนําเสนอผลงานในท่ีสาธารณะทั้งในรูปแบบของการเขียนและการบรรยาย ท้ังในระดับประเทศ และ
ระดับสากล 
 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตคือ การมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางดนตรีให้เป็น
บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการสอนดนตรีตามมาตรฐานข้ันสูงสุดของการศกึษา 

วิชาเอกการแสดงดนตรี มุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพทางด้านการดนตรีของผู้เรียนตามมาตรฐานขั้นสูงสุดทางการศึกษา นักศึกษา
จะได้รับความรู้ในเชิงลึกท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านการแสดงดนตรี วรรณกรรมดนตรี และการสอนดนตรี ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้จะมีความชํานาญทางด้านดนตรีคลาสสิกตะวันตกหรือดนตรีไทย ซ่ึงจะมีโอกาสได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ตาม
สถาบันอุดมศึกษา และสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี เป็นหลักสูตรสําหรับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์การประพันธ์ดนตรีและการ
จัดการดนตรีในระดับสูง ประกอบกับมีความใฝ่รู้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีดนตรี โดยผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มีโอกาสท่ีจะเป็นนัก
ประพันธ์ดนตรี นักจัดการดนตรี นักทฤษฎีดนตรี ผู้สอนการประพันธ์ดนตรี นักประพันธ์ภาพยนตร์ นักเรียบเรียงดนตรี และผู้บริหาร
จัดการทางด้านดนตรี  

วิชาเอกการอํานวยเพลง เป็นหลักสูตรท่ีเตรียมความพร้อมผู้เรียนสําหรับการเป็นนักวิชาชีพทางดนตรีท่ีมีความรู้ความชํานาญใน
ระดับสูง ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์ท่ีสําคัญ และเทคนิคเฉพาะท่ีใช้สําหรับการ
อํานวยเพลง ตลอดจนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ทางด้านการอํานวยเพลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

1. หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยท่ี สกอ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
2. ผู้สมัครท่ีไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จึงจะ

สามารถดําเนินการสมัครในข้ันต่อไปได้  
2. หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยท่ี สกอ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 
2. ผู้สมัครท่ีไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงจะสามารถ

ดําเนินการสมัครในข้ันต่อไปได้  
 

ขั้นตอนการสมัครและสอบ 
 

ข้ันตอน รายละเอียด 
1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now) 

2. ดําเนินการตามขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและชําระค่าสมัครสอบ 3,000 บาท)  
3. ส่งหลักฐาน (เอกสารการสมัคร) มาทาง email ท่ี msadmission@mahidol.edu 

2. การติดตามการสอบ 
และประกาศต่างๆ 

1. ติดตามสถานะการสมัครสอบ ประกาศ และข้อมูลต่างๆ ทุกข้ันตอนทาง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in) 
2. มีเอกสารติดประกาศท่ีงานรับสมัคร ชั้น 1 ห้อง A103 อาคารภูมิพลสังคีต 

3. สถานท่ีจัดสอบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 

1. ใบสมัครท่ีพิมพ์ออกมาจากระบบการสมัคร online พร้อมลายเซ็นของผู้สมัคร และติดรูปถ่าย 1 ฉบับ  
2. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ผู้เขียนจดหมายรับรองสามารถส่งจดหมายมายังวิทยาลัยด้วยตัวเองหรือผู้สมัครส่งก็ได้) 
3. ประวัติการศึกษาและการทํางานโดยละเอียด (Curriculum Vitae) เขียนด้วยภาษาทางการ 1 ฉบับ 
4. สําเนาใบรายงานผลการเรียน (transcript) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทส่งสําเนาใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 1 ใบ 
สําหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอกส่งสําเนาใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 1 ใบและระดับปริญญาโท 1 ใบ โดยสําเนารายงาน
ผลการเรียนจะต้องเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น หากอยู่ในภาษาอ่ืนจะต้องทําการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาวไทย) 
7. สําเนาใบคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  
8. สําเนาใบเสร็จการชําระค่าสมัคร 1 ฉบับ 
9. ข้อกําหนดเฉพาะสาขา (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปข้อมูลวิชาสอบ 
 

หลักสูตร สาขา 
ข้อกําหนดของสาขา 

(สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 
วิชาสอบ ย่ืนคะแนนภาษาอังกฤษ วิชาสอบความรู้ทั่วไปทางดนตร ี

M.A. 

ดนตรีวิทยา ไม่มี 
-ข้อเขียนดนตรีวิทยา 
-สอบสัมภาษณ์* 

ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เลือกสอบจาก 
-MU GRAD Plus 
-IELTS 
-TOEFL iBT 
-MU ELT 

วิชาสอบความรู้ทั่วไปทางดนตรี 
จะจัดให้สอบ 1 ชุด ตาม
ประเภทเคร่ืองดนตรีผู้สมัคร 
ดังน้ี 
 
1) เคร่ืองดนตรีตะวันตก 
1. Western Music Theory  
2. Western Music History 
 
2) เคร่ืองดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก 
1. Western Music Theory  
2. Thai Music Theory and 
History 
 
3) เคร่ืองดนตรีแจ๊ส (สําหรับ
M.M. D.M. เท่านั้น) 
1. Jazz Proficiency Exam 

ดนตรีศึกษา 
-DVD บันทึกการสอนของผู้สมัคร 
-แผนการสอน 

-ข้อเขียนดนตรีศึกษา 
-ปฏิบัติกลุ่มดนตรีศึกษา 
-สอบสัมภาษณ์* 

ธุรกิจดนตรี -ข้อเขียนแนวความคิดธุรกิจ 
-สัมภาษณ์สาขาทางธุรกิจดนตรี 
-สอบสัมภาษณ์* 

ดนตรีบําบัด ไม่มี 
-ข้อเขียนดนตรีบําบัด 
-ปฏิบัติดนตรีและสัมภาษณ์ทางดนตรีบําบัด 
-สอบสัมภาษณ์* 

M.M. 

การแสดงดนตรี
และการสอนดนตรี 

ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภาษณ์* 

การประพันธ์ดนตรี 
-scores ผลงานของผู้สมัคร 3 
ชิ้นพร้อม recordings ของงาน  

-ปฏิบัติดนตรี (แสดงเพลงท่ีผู้สมัครประพันธ์บน
เปียและเพ่ือแสดงทักษะการเล่นเปียโน) 
-สอบปากเปล่า  
-สอบสัมภาษณ์* 

การอํานวยเพลง 
-DVD หรือ You Tube Link 
บันทึกการอํานวยเพลงของ
ผู้สมัคร (ถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง)  

-ข้อเขียนอํานวยเพลง 
-สอบปฏิบัติโดยการกํากับวงแสดงสดและสัมภาษณ์ 
-สอบสัมภาษณ์* 

การบรรเลงเปียโน
ประกอบ 

ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภาษณ์* 

ดนตรีแจ๊ส ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภาษณ์* 

Ph.D. 

ดนตรีวิทยา -โครงร่างงานวิจัย  
-ข้อเขียนดนตรีวิทยา 
-สอบสัมภาษณ์* 

ความรู้ภาษาอังกฤษ 
เลือกสอบจาก 
-MU GRAD Plus 
-IELTS 
-TOEFL iBT 
 

ดนตรีศึกษา 
-โครงร่างงานวิจัย  
-DVD บันทึกการสอนของผู้สมัคร 
-แผนการสอน 

-ข้อเขียนดนตรีศึกษา 
-ปฏิบัติกลุ่มดนตรีศึกษา 
-สอบสัมภาษณ์* 

D.M. 

การแสดงดนตรี ไม่มี -ปฏิบัติดนตรี 

การประพันธ์ดนตรี 
-scores ผลงานของผู้สมัคร 3 
ชิ้นพร้อมrecordings ของงาน 

-ปฏิบัติดนตรี (แสดงเพลงท่ีผู้สมัครประพันธ์บน
เปียโนและเพ่ือแสดงทักษะการเล่นเปียโน) 
-สอบปากเปล่า  
-สอบสัมภาษณ์* 

การอํานวยเพลง 

-DVD หรือ You Tube Link 
บันทึกการอํานวยเพลงของ
ผู้สมัคร (ถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง) 
-บทวิเคราะห์บทประพันธ์
สําหรับ Large Ensemble 

-ข้อเขียนอํานวยเพลง 
-สอบปฏิบัติโดยการกํากับวงแสดงสดและสัมภาษณ์ 
-สอบสัมภาษณ์* 

หมายเหตุ : *  หมายถึง กรณีมีรายชื่อประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 



รายละเอียดข้อมูลวิชาสอบ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)  
 
1.1 วิชาเอกดนตรีวิทยา 

1. ข้อเขียน  
รูปแบบการสอบ: ตอบคําถามด้วยการเขียนเรียงความบรรยาย (ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษต่อหนึ่งเรียงความ) ใช้เวลา 120 นาที 
เนื้อหาการสอบ: ความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ท่ัวไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรี

ตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท 
 
1.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 
 (1) Research Propasal ควรมีเนื้อหาดังนี้ แนวคิดหรือท่ีมา ความสําคัญของปัญหาท่ีสนใจศึกษา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ ขอบเขต ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหรือได้มาซ่ึงข้อมูลเป็นต้น 
  (2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอ ความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีท้ังผู้สมัครและ
นักเรียนจํานวน 2 คนข้ึนไป ปรากฏอยู่ในวีดีโอนั้น นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนท้ังภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนํามาพิจารณา 

(3) แผนการสอนท่ีใช้เตรียมตัวสําหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลท่ีใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด 
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 
 เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษา พ้ืนฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีท้ังในประเทศ 
ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทาง
ดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา 
 รูปแบบการสอบ:  

1) การสอบแบบข้อเขียน (120 นาที) โดยการเขียนเรียงความบรรยายความรู้ ความเข้าใจ การสรุป การคิดวิเคราะห์ การจับประเด็น
สําคัญ การนาํเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมการยกตัวอย่างสนับสนุนความคดิท่ีนําเสนอ  

2) การสอบปฎิบัติกลุ่ม เป็นการนําเสนอประสบการณ์วิชาชีพ (120 นาที) เป็นการสอบปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแสดง
ประสบการณ์ การเรียนและการทํางานทางด้านดนตรีศึกษาหรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนดนตรี ทัศนคติด้าน
การศึกษา การสอน และการทํางาน วัดแววความเป็นครูทางด้านทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ภาวะผู้นาํ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกรอบแนวความคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีมีความสนใจ  

* ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนําเสนอแผนการสอนท่ีบันทึก DVD ประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน ดนตรี และหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีความสนใจ เป็นเวลา 15 นาที 

 
 

 
 
 
 
 
 



1.3 วิชาเอกธุรกิจดนตรี 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 

ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดธุรกิจ ผู้สมัครสามารถเลือกหนึ่งหัวข้อจากหัวข้อต่อไปน้ี (ไม่เกิน 10 หน้า) ดังนี้ 
1. แผนธุรกิจ: ควรมีรายละเอียดและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจดนตรี, ออแกไนซ์เซอร์ และ ลักษณะของธุรกิจ พร้อมกับ

เป้าหมายทางธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมาย, แหล่งท่ีมาของรายได้และระยะเวลาคุ้มทุน ฯลฯ 
2. ข้อเสนอการวิจัย: ควรมีแนวคิดหรือพ้ืนฐานของข้อเสนอการวิจัย, ความสําคัญของคําถามการวิจยั, วัตถุประสงค์, 

ผลประโยชน์ท่ีคาดหวังและเคร่ืองมือท่ีจะใช้สําหรับการแก้ปัญหาการวิจัยหรือการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น  
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 

1. สัมภาษณ์สาขา  
รูปแบบการสอบ: เป็นการสอบการสัมภาษณ์แนวคิดธุรกิจดนตรี  
เนื้อหาในการสอบสัมภาษณ์: อธิบายประเด็นต่อไปนี้  เหตุผลท่ีผู้สมัครต้องการศึกษาต่อด้านธุรกิจธุรกิจดนตรี ภูมิหลังของ

ผู้สมัครในธุรกิจดนตรี หัวข้องานวิจัยท่ีผู้สมัครสนใจ แผนธุรกิจท่ีผู้สมัครนําเสนอและประเด็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครท่ีคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

แหล่งข้อมูล : วารสารทางธุรกิจ เช่น  
- http://search.proquest.com 
- Harvard Business Review 
- Business Review 
- Thailand Economic & Business Review 
- FB: https://www.facebook.com/MSBUMU/ 

หมายเหตุ:  สาขาธุรกิจดนตรี (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ท้ังวัน และวันธรรมดา 1 วันในช่วงเย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 วิชาเอกดนตรีบําบัด 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (ก่อนวันสอบ) 
การสังเกตการณ์: ผู้สมัครต้องเข้าสังเกตการณ์การทําดนตรีบําบัดจริงหรือวีดีโอการทําบําบัดเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมงการบําบัดก่อนการ
สอบคัดเลือก โดยการบําบัดจะมีข้ึนท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สมัครสามารถติดต่อเพ่ือเข้าสังเกตการณ์ได้ท่ีอีเมล์ 
musictherapymu@gmail.com หรือโทร 02-800-2525 (ต่อ 4113) ในการเข้าสังเกตการณ์ ผู้สมัครจะสังเกตการณ์การทําดนตรีบําบัด
พร้อมกบับันทึกการสังเกตการณ์  และใบบันทึกนั้นจะถูกเก็บไว้ท่ีภาควิชาเพื่อนํามาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก แต่หาก
ผู้สมัครพักอาศัยอยู่ไกล/อยู่ต่างประเทศ สามารถแจ้งล่วงหน้าเพ่ือขอรับการสังเกตการณ์วีดีโอและบันทึกเอกสารในช่องทางออนไลน์ได้ 
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 

1. ข้อเขียน  
รูปแบบการสอบ: ผู้สมัครเขียนบรรยายคําตอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามท่ีโจทย์กําหนด 
เนื้อหาการสอบ: 

1. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับดนตรีบําบัด 
2. ความหมายดนตรีบําบดัในความคิดของผู้สมัคร (ดนตรีบําบัดคืออะไร รวมถึงหน้าท่ีและบทบาทของดนตรีบําบัด)  
3. ลักษณะของผู้รับบริการดนตรีบําบัดกลุ่มต่าง ๆ ท่ีผู้สมัครสนใจ พร้อมยกตัวอย่างการใช้ดนตรีของนักดนตรีบําบัดกับ

ผู้รับบริการกลุ่มนั้น ๆ 
4. แนวคิดทางศีลธรรมของผู้สมัคร  

แหล่งข้อมูล: 
American Music Therapy Association. (2020). What is music therapy. 

https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/ 
Davis, W., Gfeller, K. E., & Thaut, M. (2008). An introduction to the theory and practice of music therapy 

(3rd ed.). New York: McGraw-Hill College. 
Hanser, S. B. (1999). The new music therapist’s handbook. Boston, MA: Berklee Press Publications. 

2. การสอบปฏิบัติดนตรีและการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครเตรียมเพลงแสดง ท้ังหมด 4 เพลง ท่ีมีแนวเพลงต่างกัน  สามารถเป็นได้ท้ังเพลงคลาสสิค เพลงสมัยนิยม เพลงผู้สูงอายุ 

เพลงเด็ก เป็นต้น โดยเล่นบนเคร่ืองดนตรีท่ีกําหนดดังต่อไปน้ี 
1. เพลงบรรเลง จากเคร่ืองดนตรีเอกจํานวน 1 เพลง (หากเอกขับร้อง ให้เลือกเพลงท่ีแสดงถึงทักษะการร้องให้มากท่ีสุด): ไม่

จําเป็นต้องจําโนต้ 
2. ขับร้องพร้อมเล่นกีตาร์ประกอบจํานวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงสําหรับเด็ก 1 เพลงและเพลงป๊อปสําหรบัวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/

ผู้สูงอายุจํานวน 1 เพลง: เล่นจากความจํา  
3. ขับร้องพร้อมเล่นเปียโนประกอบจํานวน 1 เพลง เป็นเพลงป๊อปสําหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ: เล่นจากความจํา 

- ผู้สมัครต่างชาติจะต้องร้องเพลงภาษาไทยอย่างน้อย 2 เพลงในการสอบปฏิบัติดนตรี 
- ใช้ระยะเวลาการสอบประมาณ 15 – 20 นาที ในการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์จะรวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นําและทักษะด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
 
2.1 วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี 
 

A:  กีตาร์ 
1. บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos 
2. ท่อน Prelude, Fugue หรือเพลงในจังหวะเต้นรําของ J.S. Bach หรือ S.L. Weiss 
3. ผลงานท่ีมีหลายองก์หนึ่งบทจากยุคคลาสสิค. ผลงานในสไตล์สแปนิช-โรแมนติค หรือ ยุคสมัยใหม่ เช่น Frank Martin’s Quatre 
Pieces Breves โดย F. Martin, Sonata Op. 47 โดย Ginastera, Ponce’s Sonatina Meridional หรือผลงานท่ีอยู่ในความยากระดับ
เดียวกัน 
* ท้ังหมดจะต้องเล่นจากความจํา 
 
B:  เครื่องสายสากล 
1. ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และจํานวน 
Octaves ได้ และต้องทําการบรรเลงท้ังแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. ผู้เข้าสอบเลือกบรรเลง 1 บทเพลงตามถนัดจาก Bach’s solo sonatas/partitas/suites ตามเคร่ืองดนตรี (รวมเคร่ืองดนตรี Harp) 
3. ผู้เข้าสอบต้องทําการบรรเลง 2 บทเพลงท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านจังหวะและยุคสมัย เพ่ือแสดงศักยภาพทางด้านการตีความบท
เพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ท้ังนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาในการบรรเลง
รวมกันไม่เกิน10 นาที 
ในการสอบแนะนําให้ผู้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
4. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
 
C:  เครื่องเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค 

ในกรณีแสดงสด ผู้สมัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธี
บันทึกการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ  
2. บทเพลง 

ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 20 นาที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงท่ี
เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน และมาจากยุคสมัยท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ท่ีแตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อย
ท่ีเปน็บทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจําเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครต้อง
แสดงกับนักเปียโนตามข้อกําหนดของบทเพลง 
3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 

คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 
D:  เครื่องลมทองเหลือง 
1. ผู้สมัครจะต้องทําการแสดงเดี่ยวเป็นเวลา 20 นาที ท่ีแสดงถึงทักษะต่างๆ ในการแล่นบทเพลงข้ันสูง บทเพลงท่ีใช้ต้องเลือกจากบทเพลง
มาตรฐานท่ีแตกต่างกันทางด้านยุคสมัย อีกท้ังต้องมีความแตกต่างทางด้านสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่างน้อย 1 บทเพลงท่ีเป็นเพลง
มาตรฐาน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment) 
2. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมาตรฐาน 3 บทเพลง โดยสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซ่ึงต้องแสดงถึงสไตล์ทางดนตรีท่ี
หลากหลาย 
 



E:  เครื่องกระทบ 
1.  Snare drum: สาธิตเทคนิคการตี และ 1 บทเพลง solo 

‐ Rudiments ท้ังหมด จาก PAS International Drum Rudiments 
‐ 1 บทเพลง solo ระดับเทียบเท่า recital  
‐ อาจมีการเรียกสอบ sight-reading  

2.  Marimba: 2 บทเพลง solo 
‐ บทเพลงจากยุค Baroque ถึง Classical period (มีหรือไม่มี piano accompaniment ก็ได้) ความยาวบทเพลงไม่เกิน 8 นาที 
‐ บทเพลง marimba solo ท่ีประพันธ์ข้ึนในศตวรรษท่ี 20 (เป็นบทเพลงเด่ียวหรือเพลงท่ีมี accompaniment) ความยาวไม่เกิน 

10 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital 
‐ อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถึงการสอบ sight-reading 

3.  Timpani: 1 บทเพลง solo, 1 orchestra excerpt 
‐ เลือก 1 บทเพลง solo recital ท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
‐ Orchestra Repertoire “#391 Piu Allegro of the 4th movement” from Symphony No. 1 (Brahms) 

4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด) 
‐ ทักษะและจังหวะข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ (กลองชุด) 
‐ 1 บทเพลง solo ท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ท่ีมีการ

ตีพิมพ์ score จากสํานักพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score 
 
F:  ขับร้อง 
1. แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”) 

ก. มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) –เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), 
Op. 81 โดย Heinrich Panofka หมายเลข 1- 4   

ข. ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 12 จาก J. Lyon, Vocal Studies 
2. บทเพลง 6 เพลง: 

ก. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Oratorio หรือ Cantata  
ข. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Opera หรือ Operetta  
ค. บทเพลงร้อง ภาษาเยอรมัน 1 เพลง (Lied) โดยนักประพันธ์ท่านใดก็ได้ 
ง. บทเพลงร้อง ภาษาฝร่ังเศส 1 เพลง ประพันธ์โดย Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, หรือ Duparc  
จ. บทเพลงร้อง ภาษาอังกฤษ 1 เพลง ท่ีประพันธ์หลังปี ค.ศ.1900  
ฉ. บทเพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง 

หมายเหตุ: 1 บทเพลงจาก ก. หรือ ข. จะต้องเป็นภาษาอิตาเลียน 
3. การร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills) 

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ กรรมการจะให้ผู้เข้าสอบร้องบันได
เสียง (Scale) และ/หรือ ประโยคโน้ตสั้นๆ และ/หรือ ประโยคเพลงสั้นๆตามที่กรรมการเลือก 
4. สอบสัมภาษณ์  
หมายเหตุ:  
- บทเพลงทุกเพลงท่ีเลือกใช้ในการสอบ จะต้องร้องในภาษาต้นฉบับ ไม่สามารถทําให้ง่ายข้ึนหรือเรียบเรียงใหม่ 
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจากความจํา ยกเว้นแบบฝึกหัดในข้อ 1.ข 
- ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบของตัวเองมาในวันสอบ  
- รายชื่อแบบฝึกหัดและบางบทเพลงในการสอบ ข้อ ก. ข. สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามได้ท่ีสาขาวิชาขับร้องวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
 



G:  ละครเพลง 
1. บทเพลง 6 เพลง ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) บทเพลงโอเปร่าหรือ art song  ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  
   A. เพลง aria หรือ art song 1 เพลง 
(2) บทเพลงละครเพลง ท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 5 เพลง ต้องร้องเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่   
    B. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงท่ีเลือกต้องเป็นจังหวะช้า ท่ีมีแนวเสียงร้องแบบต่อเนื่อง (sustained vocal line)  
   C. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงท่ีเลือกต้องเป็นจังหวะเร็วท่ีมีความแตกต่างเรื่องจังหวะ อารมณ์ ความเป็นตัวละคร สไตล์ และกระบวนการ
เข้าถึงเพลง (approach) บทเพลงนี้อาจแสดงความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว เช่น การแสดงตลกแบบมีจังหวะจะโคน แสดงอารมณ์
ความรู้สึกเชิงละคร ความสามารถในการร้องเพลงประเภท patter song หรือการร้องโดยใช้เทคนิค “belting” สําหรับนักร้องหญิง  
  D. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงท่ีเลือกต้องเป็นละครเพลงท่ีประพันธ์ก่อนปี ค.ศ. 1970  
  E. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงท่ีเลือกต้องเป็นละครเพลงท่ีประพันธ์ข้ึนหลังจากปี ค.ศ.1970 
  F. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงท่ีเลือกต้องเป็นเพลงจากละครเพลงท่ีผู้สอบเลือกเอง เพ่ือแสดงความสามารถทางการเคลื่อนไหวและเต้นรํา 
2. การแสดง 
(1) เตรียมการแสดงเด่ียว (monologues) ท่ีมีความแตกต่างกัน 2 บทท่ีใช้เวลารวมกันน้อยกว่า 4 นาที  
3. เต้นรํา 
(1) เตรียมเต้นรําประกอบบทเพลงจากละครเพลง ต้ังแต่ 90 วินาทีถึง 2 นาที โดยที่จะออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเองหรือให้คนอ่ืนออกแบบ
ท่าเต้นให้ก็ได้ ไม่จําเป็นต้องร้องเพลงไปด้วยในขณะที่เต้น ผู้สอบต้องเตรียมเคร่ืองเล่นเพลงและลําโพงมาเอง 
4. ผู้สอบต้องทดสอบอ่านโนต้เพลงแบบสดๆ (sight-singing) และทดสอบการฟัง (aural skills test) ผู้สอบจะต้องอ่านโน้ตเพลงส้ันๆ 1-2 
เพลง โดยไม่ต้องมีดนตรีประกอบ และจะต้องร้องสเกลและ/หรือทํานองสั้นๆ และ/หรือ อ่านโน้ตเพลงท่ีเลือกมา 
5. ในการสอบจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับคณะกรรมการสั้นๆ 
 
หมายเหตุ: เพลงท่ีเลือกมาร้องจะต้องร้องเป็นภาษาต้นฉบับ  คณะกรรมการจะไม่ยอมรับบทเพลงท่ีทําให้ง่ายข้ึนหรือเรียบเรียงให้ต่างจาก
ต้นฉบับ. เพลงทุกเพลงต้องร้องจากความจําเท่านั้น ผู้สอบต้องจัดหานักเปียโนประกอบมาเอง สามารถหาข้อมูลแบบฝึกหัดเทคนิคและ
รายชื่อเพลงบางเพลงได้โดยติดต่อกับสาขาขับร้องปฏิบัติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H:  เปียโน 
1. บทเพลง       

1 บทเพลงจาก Prelude and Fugue จาก WTC Books I  II โดย J.S. Bach 
2. เลือกโซนาตา 1 บทจาก Haydn, Mozart, Beethoven, etc. (ยกเว้นโซนาตาของ Mozart K 545 โซนาตาของ Beethoven Op. 
49 no. 1 และ no. 2 Op. 10 no. 1 และ 2 และ Op. 79) 
3. บทเพลงท่ีสําคัญในศตวรรษ 19 หรือศตวรรษท่ี 20 
4. แบบฝึกหัด 1 บท (etude) จาก Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninoff และอื่นๆ 

* ทุกบทเพลงต้องบรรเลงจากความจําเท่านั้น 
2. การสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน 

หลังการออดิชันจะมีการสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน โดยคําถามในการสัมภาษณ์ของภาควิชาจะเกีย่วข้องกับการแสดงท่ีผ่านมา 
ประสบการณ์การสอนเปียโน แผนในอนาคต และเป้าหมายในอาชพี โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของการสัมภาษณ์สามารถส่ง
เป็นวีดีโอ link ได้ 

 
**สําหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงท่ีกําหนดให้
โดยท่ีไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
  ข้อกําหนดสําหรับการส่งวีดิโอสําหรับออดิชัน  

1. กรุณาอัดวีดีโอแนะนําตัว 1 นาทีท่ีมีข้อมูลดังต่อไปน้ี: 
 ชื่อ 
 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 โรงเรียนและอาจารย์ท่ีสอนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 
 อ่ืนๆ 
2. ข้อกําหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  
 แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files 
 แต่ละวีดีโอต้องต้ังชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน 
 ต้องอยู่ใน format ดังนี้:  
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 
 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่านั้น 
 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันท่ีย่ืนใบสมัคร)  
3. Appendix 

ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 

 
 
 
 
 
 



I:  เครื่องดนตรีไทย 
•  ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตับ 1 ตับ และเพลงเลือกในระดับเพลงเถา ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จํานวน 2 เพลง เป็นอย่างตํ่า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการขับร้อง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ตํ่าและวิธีการเอ้ือนในแบบต่างๆ ตามที่และคณะกรรมการกําหนดให้ 
•  เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลง อัตราจังหวะ 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ประเภท 3 ท่อน ท่อนละไม่ตํ่ากว่า 4 จังหวะหน้าทับ
และบทเพลงเด่ียวอิสระ 1 เพลง เป็นอย่างตํ่า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ตํ่าในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตท่ี
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
4.ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลทํานอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
•  เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงตระสันนิบาตร และบทเพลงเด่ียว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง หรือเพลง 4 จังหวะหน้าทับ 
ประเภท 3 ท่อน เป็นอย่างตํ่า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ตํ่าในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตท่ี
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
4.ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลทํานอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
•  เครื่องหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เคร่ืองมือ ตะโพนไทยใช้หน้าทับเพลงตระสันนิบาตรและหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วนกลองแขกและรํามะนา ใช้หน้า
ทับสองไม้และหน้าทับปรบไก่ สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว  
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถในการบรรเลงประกอบบทเพลง ในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น และสามารถบรรเลงตามโน้ต
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
•  เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน   เครื่องมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ  
1. สอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  แคน ในบทเพลง ลายทางสั้นหรือลายทางยาว 
                           พิณ ในบทเพลง ลายปู่ป้าหลานหรือลายสุดสะแนน  
                            โปงลาง ในบทเพลง ลายกาเต้นก้อนหรือลายสุดสะแนน 
                 โหวต ในบทเพลง ลายสาวน้อยหยิกแม่ 

ซอ ในบทเพลง ลายหงษ์ทองคะนองลําหรือลายเพลงเสียงซอสั่งสาว 
2.พิจารณาจากทักษะวธีิการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ตํ่า และสามารถบรรเลงและตามโน้ตท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา 

 
 

 
 
 
 
 



2.2 วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี 
1. ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรี (นํามาส่งให้กรรมการในวันสอบ)  

ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองท้ังหมด 3 ผลงาน สําหรับเคร่ืองดนตรีและรูปแบบวงดนตรีท่ีต่างกัน โดยให้แนบ
โน้ตเพลงท้ัง 3 ผลงานในลักษณะพิมพ์ท้ัง 2 ด้านของกระดาษและเย็บเล่มให้เรียบร้อย พร้อมท้ังแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ CD หรือ
ไฟล์ดิจิทัลอ่ืนๆอย่างน้อย 2 จาก 3 ผลงานท่ีแนบมาพร้อมกับการสมัคร 
 2. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภาษณ์ (ท้ังกรณีท่ีสอบด้วยตนเองท่ีวิทยาลัยหรือสอบผ่านวิดีโอในกรณีผู้สมัครพํานักอยู่ในต่างประเทศ) 

2.1 การนําเสนอการวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรี 
 วิเคราะห์บทประพันธ์ของนักประพันธ์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก (บทประพันธ์จะถูกคัดเลือกโดยกรรมการสอบ) และต้องนําเสนอปากเปล่า
ประมาณ 10-15 นาที โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลงานประพันธ์นี้ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ ในการสอบส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องเตรียมการนําเสนอการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับ รูปแบบและโครงสร้างบทประพันธ์ รายละเอียดทางด้านทํานอง เสียงประสาน texture การเรียบเรียงเสียงประสาน 
หรือองค์ประกอบดนตรีต่างๆที่สําคัญ ซ่ึงควรมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนําเสนอด้วย เช่น การเล่นเปียโน หรือ เปิดไฟล์เพลง
ประกอบการนําเสนอ การใช้ Powerpoint เป็นต้น โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดท้ังการนําเสนอ 

2.2 การสอบวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรี (เปียโนหรือเครื่องดนตรีอ่ืนๆ) 
 a. Scale และ Arpeggio จากบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จํานวน 3 บันไดเสียง (เล่นแต่ละบันไดเสียงจํานวน 2 octaves) 
 b. Chord Progression ข้ันพ้ืนฐานในคีย์เมเจอร์และคีย์ไมเนอร์จํานวน 3 กุญแจเสียง 

2.3 การสอบสัมภาษณ์  
 เนื้อหาในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 

  a. บทประพันธ์ของผู้สมัคร 
  b. คําถามต่างๆเกี่ยวกับการนําเสนอการวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรีและการสอบวิชาปฏิบัติดนตรี 
  c. ทดสอบทางทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ เช่น ข้ันคู่ คอร์ด 
* สอบด้วยตนเองท่ีวิทยาลัยหรือสอบผ่านวิดีโอในกรณีผู้สมัครพํานักอยู่ในต่างประเทศ 
* การสอบสัมภาษณ์ (สําหรับผู้เข้าสอบด้วยตนเองทุกคน ส่วนกรณีของผู้สมัครท่ีสอบทางวิดีโอ จะสอบในส่วนนี้ได้เม่ือสอบผ่านส่วนท่ี 1) 
และ 2)  ของการสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 วิชาเอกการอํานวยเพลง 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร, You Tube Link) 

DVD บันทึกภาพการอํานวยเพลงวง wind ensemble orchestra หรือวง choir โดยมีความยาว 30 นาที และต้องบันทึกภาพ
ท้ังการซ้อมและการแสดงจริง การแสดงดังกล่าวต้องเกิดข้ึนไม่เกินหนึ่งปีท่ีผ่านมาและผู้สมัครจะต้องถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง ท้ังนี้ภาพและ
เสียงจะต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถูกนํามาพิจารณา 
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 

2.1 ข้อเขียน 
รูปแบบการสอบ: ตอบคําถามด้วยการอธิบายสั้นๆ หรือเขียนเรียงความอธิบายโดยสังเขป 
เนื้อหาการสอบ: โดยท่ัวไปจะเป็นประเด็นหลักๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอํานวยเพลง เช่น นักประพันธ์คนสําคัญและดุริยวรรณกรรม

สําหรับวง wind ensemble orchestra และวงขับร้องประสานเสียง ไปจนถึง common performance practice transposition skills 
และสไตล์หรือแนวทางต่างๆ ในการแสดงดนตรีรวมวงและการอํานวยเพลง 

แหล่งข้อมูล:  
Green, E. (2004). The modern conductor, 7th ed. London: Pearson. 

Battisti, F. & Garofalo, R. (2000). Guide to score study for the wind band conductor. Los Angelos: 
Meredith Music.  

Battisti, F. (2002). The Winds of Change: The evolution of the contemporary American wind 
band/ensemble and its conductor. Los Angeles: Meredith Music. [for wind ensemble area only] 
2.2 สอบปฏิบัติ 
รูปแบบการสอบ: สอบการอํานวยเพลงสดราว 20-30 นาที โดยผู้สมัครจะต้องทําท้ังการอํานวยเพลงและฝึกซ้อมวงต่อหน้า

คณะกรรมการ 
เนื้อหาการสอบ: หลังจากการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้สมัครท่ีได้ถูกรับเลือกจะถูกรับเชิญมาอํานวยเพลงสดให้กับวงท่ีได้เตรียมไว้ท่ี

วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวเพลงท่ีจะใช้ในการสอบ ในการสอบปฏิบัติ ผู้สมัครจะต้องแสดง
เทคนิคความชํานาญในการอํานวยเพลง ทักษะในการฝึกซ้อมวง และความเข้าใจใน score เพลงอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้การสอบสมัภาษณ์
จะมีข้ึนในวันเดียวกัน ประเด็นในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับความเป็นเลิศทาง musicianship และความรู้ท่ัวไปทางดนตรี   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ 
1. บทเพลง       

1. โซนาตาท้ังบทที่เล่นประกอบเคร่ืองดนตรีอ่ืนA complete substantial instrumental sonata ตัวอย่างเช่น Brahms Sonata 
for Violin and Piano No. 2 in A Major, Op. 100 และ Franck Sonata for Violin and Piano 

2. เพลงร้อง: (all in high key) 
2.1 *เพลงบังคับ:  
     เลือกระหว่าง either Schubert Der Musensohn หรือ 

                 Claude Debussy, Il pleure dans mon coeur 
       2.2 บทเพลงท่ีใช้ภาษาแตกต่างจากเพลงบังคับ เช่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาเลียน หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. แบบฝึกหัด 1 บท (เลือกจาก Chopin Liszt Debussy Rachmaninoff และอื่นๆ) 
* แบบฝึกหัด (etude) ต้องบรรเลงจากความจาํ  
* ผู้สมัครสอบต้องนํานักดนตรีมาเองสําหรับการออดิชัน หรือถ้าไม่สามารถหาได้ ให้ติดต่อวิทยาลัยเพ่ือให้หานักร้องและ      นัก
ดนตรีให้ 

2. อ่านโน้ตฉับพลัน: ผู้สมัครสอบจะต้องทําการสอบในส่วนนี้เพ่ือเป็นผลในการพิจารณา Assistantship in accompanying 
3. การสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน 

หลังการออดิชันจะมีการสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน โดยคําถามในการสัมภาษณ์ของภาควิชาจะเกีย่วข้องกับการแสดงท่ีผ่านมา 
ประสบการณ์การสอนเปียโน แผนในอนาคต และเป้าหมายในอาชีพ โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของการสัมภาษณ์สามารถส่ง
เป็นวีดีโอ link ได้ 
  
**สําหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงท่ีกําหนดให้
โดยท่ีไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
  ข้อกําหนดสําหรับการส่งวีดิโอสําหรับออดิชัน  

1. กรุณาอัดวีดีโอแนะนําตัว 1 นาทีท่ีมีข้อมูลดังต่อไปน้ี: 
 ชื่อ 
 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 โรงเรียนและอาจารย์ท่ีสอนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 
 อ่ืนๆ 
2. ข้อกําหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  
 แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files 
 แต่ละวีดีโอต้องต้ังชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน 
 ต้องอยู่ใน format ดังนี้: avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 
 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่านั้น 
 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันท่ีย่ืนใบสมัคร)  
3. Appendix 

ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 

 



2.5 วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (แซกโซโฟน ทรัมเป็ต กีตาร์ เปียโน เบส กลองชุด) 
1.  เพลงท่ีใช้ในการสอบ – เลือก 1 เพลงจากเพลงท่ีกําหนดให้ดังต่อไปน้ี: 

A. Confirmation by Charlie Parker  
B. Joy Spring by Clifford Brown   
C. Cherokee by Ray Noble   
D. Stablemates by Benny Golson 
E. Stella by Starlight by Victor Young 
F. Speak No Evil by Wayne Shorter 
G. Yes or No by Wayne Shorter 
H. Giant Steps by John Coltrane 

 * ผู้สมัครจะต้องบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบ (ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมมาเอง) โดยจะต้องมี Head in, Solo 2 choruses, 
และ Head Out เป็นอย่างน้อย 
2. เทคนิค 

A. สเกลท่ีใช้ในการสอบ: Major, Harmonic Minor, Jazz Melodic Minor, Blues, Mixolydian b9 b13, Altered, Lydian 
Dominant 

B. อาร์เพจจิโอ: Maj 7, Dom 7, Min 7, Min 6, Min 7 b5, Min-maj 7, Dim 7, Aug 7 
* สเกลและอาร์เพจจิโอท้ังหมดจะต้องเล่นในทุกคย์ี (2 octaves) ด้วย rhythm แบบ swing feel eight-notes โดยใช้ metronome 
clicking ท่ี beats 2 และ 4 ท่ีความเร็ว 40-60 BPM หากบางสเกลหรืออาร์เพจจิโออยู่ใน voice range ท่ีสูง ผู้สมัครสามารถเล่นเฉพาะ
โน้ตท่ีเล่นถึงได้บนเคร่ืองดนตรีของตนเอง   
3. Sight-reading (สําหรับเคร่ืองดนตรีทุกชนิดยกเว้นกลองชุด) 
 A. Melodic sight reading 

B. Sight reading ทางเดิน chord ต่างๆ (comping) (สําหรับกีตาร์, เบสและเปียโนเท่านั้น) 
    Sight-reading สําหรับกลองชุด: A. Sight reading of snare comping with rhythmic patterns 
* หลักเกณฑ์การประเมิน: การสอบปฏิบัติจะประเมินจากคุณภาพเสียง, intonation, time-feel, improvisation, authority, jazz 
vocabulary, artistry, technique, และ overall musicianship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
 
3.1 วิชาเอกดนตรีวิทยา 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) 

โครงร่างงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์: โครงร่างงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ท่ีผู้สมัครจะทําในระดับปริญญาเอก โดยจะต้อง
บรรยายถึงความเป็นมา (background) การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) 
ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณูปการและบรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)  
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา)  

รูปแบบการสอบ: ตอบคําถามด้วยการเขียนเรียงความบรรยาย (ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษต่อหนึ่งเรียงความ) ใช้เวลา 120 นาที 
เนื้อหาการสอบ: ความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัยทางดนตรีวิทยา ความรู้ท่ัวไปทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรี

ตะวันตก การวิเคราะห์เพลงในหลากหลายบริบท 
 
 
3.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 

1) โครงร่างงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ท่ีผู้สมัครจะทําในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องบรรยายถึงความเป็นมา (background) การ
ทบทวนวรรณกรรม (literature review) ขอบเขต วิธีวิทยา (research methodology) ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ไปจนถึงคุณปูการและ
บรรณานุกรมของงานวิจัย (จะต้องเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ)   

2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกการสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอความยาว 15 นาที โดยจะต้องมีท้ังผู้สมัครและนักเรียน
จาํนวน 2 คนข้ึนไป ปรากฏอยู่ใน DVD นอกจากนี้จะต้องมีความชัดเจนท้ังภาพและเสียง และเป็นการบันทึกการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกนํามาพิจารณา 

3) แผนการสอนท่ีใช้เตรียมตัวสําหรับการสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบายวัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผลท่ีใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างละเอียด 
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 
 เนื้อหาการสอบ: ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรศีึกษา พ้ืนฐานการเรียนและการสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีท้ังในประเทศ 
ไทยและต่างประเทศ จิตวิทยาการสอนดนตรี หลักการและรูปแบบการสอนดนตรี ปรัชญาดนตรีศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ทาง
ดนตรีศึกษา ประเภท ขอบเขต และความรู้ด้านงานวิจัยทางดนตรีศึกษา  

รูปแบบการสอบ:  
1) การสอบแบบข้อเขียน (150 นาที) โดยการเขียนเรียงความบรรยายความรู้ ความเข้าใจ การสรุป การคิดวิเคราะห์ การจับประเด็น

สําคัญ การนําเสนอ ความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมการยกตัวอย่างสนบัสนุนความคดิท่ีนําเสนอ  
2) การสอบปฎิบัติกลุ่ม: การนําเสนอประสบการณ์วิชาชีพ (120 นาที) เป็นการสอบปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแสดง

ประสบการณ์ การเรียนและการทํางานทางด้านดนตรีศึกษาหรือ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนดนตรี ทัศนคติด้าน
การศึกษา การสอน และการทํางาน วัดแววความเป็นครู ทางด้านทักษะการสื่อสาร และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ภาวะผู้นํา และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถงึกรอบแนวความคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีมีความสนใจ  
หมายเหตุ :  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมนําเสนอแผนการสอนท่ีบันทึก DVD ประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดนตรี และหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีความสนใจ เป็นเวลา 15 นาที 
 
 
 
 



4.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 
 

A:  กีตาร์ 
แสดงคอนเสิร์ตความยาวอย่างน้อย 30 นาที โดยต้องแสดงถึงความสามารถในการแสดงและการถ่ายทอดทางดนตรีในระดับสูง ผลงานท่ี
นํามาบรรเลงควรมาจาก standard repertoire ของยุคสมัยท่ีหลากหลายและมีสไตล์ท่ีต่างกัน ท้ังนี้จะต้องมีการบรรเลงผลงานท่ีมีหลาย
องก์หนึ่งบทด้วย 
* ท้ังหมดจะต้องเล่นจากความจํา 
 

B:  ขับร้อง  
- ผู้เข้าสอบจะต้องทําการแสดงรีไซทอล 30 นาที ซ่ึงต้องแสดงถึงความสามารถขั้นสูงทางด้านดนตรีและทักษะเทคนิคการร้องเพลงที่ชํานาญ 
ผู้เข้าสอบจะต้องร้องตามข้อกําหนดต่อไปน้ี 
1. แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”) 

ก. มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) –เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), 
Op. 81 โดย Heinrich Panofka หมายเลข 1- 4   

ข. ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 12 จาก J. Lyon, Vocal Studies 
2. บทเพลง 6 เพลง: 

ก. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Oratorio หรือ Cantata  
ข. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Opera หรือ Operetta  
ค. บทเพลงร้อง ภาษาเยอรมัน 1 เพลง (Lied)โดยนักประพันธ์ท่านใดก็ได้ 
ง. บทเพลงร้อง ภาษาฝร่ังเศส 1 เพลง ประพันธ์โดย Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, หรือ Duparc  
จ. บทเพลงร้อง ภาษาอังกฤษ 1 เพลง ท่ีประพันธ์หลังปี ค.ศ.1900  
ฉ. บทเพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง 

หมายเหตุ: 1 บทเพลงจาก ก. หรือ ข. จะต้องเป็นภาษาอิตาเลียน 
3. การร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills) 

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ กรรมการจะให้ผู้เข้าสอบร้องบันได
เสียง (Scale) และ/หรือ ประโยคโน้ตสั้นๆ และ/หรือ ประโยคเพลงสั้นๆตามที่กรรมการเลือก 
4. สอบสัมภาษณ์  
หมายเหตุ:  
- บทเพลงทุกเพลงท่ีเลือกใช้ในการสอบ จะต้องร้องในภาษาต้นฉบับ ไม่สามารถทําให้ง่ายข้ึนหรือเรียบเรียงใหม่ 
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจากความจํา ยกเว้นแบบฝึกหัดในข้อ 1.ข 
- ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบของตัวเองมาในวันสอบ  
- รายชื่อแบบฝึกหัดและบางบทเพลงท่ีใช้ในการสอบข้อ ก. ข. สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามได้ท่ีสาขาวิชาขับร้องวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
 

C:  เครื่องสายสากล 
1. ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และจํานวน 
Octaves ได้ และต้องทําการบรรเลงท้ังแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. ผู้เข้าสอบเลือกบรรเลง 1 บทเพลงตามถนัดจาก Bach’s solo sonatas/partitas/suites ตามเคร่ืองดนตรี (รวมเคร่ืองดนตรี Harp) 
3. ผู้เข้าสอบต้องทําการบรรเลง 2 บทเพลงท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านจังหวะและยุคสมัย เพ่ือแสดงศักยภาพทางด้านการตีความบท
เพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ท้ังนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาในการบรรเลง
รวมกันไม่เกิน10 นาที 
ในการสอบแนะนําให้ผู้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
4. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 



D:  เครื่องเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค 

ในกรณีแสดงสด ผู้สมัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธีบันทึก
การแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ  
2. บทเพลง 

1. ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยแสดงทักษะข้ันสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงท่ี
เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน และมาจากยุคสมัยท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ท่ีแตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อย
ท่ีเป็นบทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจําเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครต้อง
แสดงกับนักเปียโนตามข้อกําหนดของบทเพลง 

2. ผู้สมัครต้องแสดงท่อนคัดเลือกจากเพลงออเครสตร้า (Orchestral Excerpts) ท่ีแสดงความหลากหลายของจังหวะและสไตล์ 
3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 

คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 
E:  เครื่องลมทองเหลือง 
1. ผู้สมัครจะต้องทําการแสดงเดี่ยวเป็นเวลา 30 นาที ท่ีแสดงถึงทักษะต่างๆ ในการแล่นบทเพลงข้ันสูง บทเพลงท่ีใช้ต้องเลือกจากบทเพลง
มาตรฐานท่ีแตกต่างกันทางด้านยุคสมัย อีกท้ังต้องมีความแตกต่างทางด้านสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่างน้อย 1 บทเพลงท่ีเป็นเพลง
มาตรฐาน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment) 
2. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมาตรฐาน 5 บทเพลง โดยสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซ่ึงต้องแสดงถึงสไตล์ทางดนตรีท่ี
หลากหลาย 
 
F:  เครื่องกระทบ 
1. Snare drum: 1 บทเพลง solo และ 2 orchestra excerpts 

‐ เลือก 1 etude จาก 12 Etudes by Delecluse หรือ 1 บทเพลง solo recital ท่ีฎมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
‐ เลือก 2 excerpts 
‐ อาจมีการเรียกสอบ sight-reading  

2. Mallets: 2 บทเพลง marimba solo และ 2 orchestra excerpts 
- Two mallets – เลือกบทเพลงใดก็ได้จาก J.S. Bach Sonatas and Partitas for solo violin หรือ Suites for solo cello 
- Four Mallets – บทเพลง marimba solo ท่ีประพันธ์ข้ึนในศตวรรษท่ี 20 หรือ บทเพลง marimba concerto (ไม่ต้องมี 

accompaniment) ท่ีมีความยาวประมาณ 15-20 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital 
- เลือก 1 xylophone excerpt และ 1 glockenspiel excerpt 
- อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถึงการสอบ sight-reading 

3. Timpani: 1 บทเพลง solo, 2 orchestra excerpts  
- เลือก 1 บทเพลง solo recital ท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
- เลือก 2 orchestra excerpts จาก 2 ยุคท่ีแตกต่างกัน 

4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด) 
‐ ทักษะและจังหวะข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ (กลองชุด) 
‐ 1 บทเพลง solo ท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ท่ีมีการ

ตีพิมพ์ score จากสาํนักพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score  
 
 



G:  เปียโน 
1. บทเพลง 

1. ผู้สมัครต้องแสดงเดี่ยวบทเพลงเป็นเวลา 50 ถึง 60 นาที (ยกเว้น concerto) เพ่ือท่ีแสดงศักยภาพด้านเทคนิคและทางดนตรี 
2. เลือกบทเพลงจากบทเพลงมาตรฐานจากยุคท่ีแตกต่างกัน 
3. บทเพลงท่ีเลือกมาแสดงควรเลือกบทเพลงท่ีมีสไตล์ท่ีแตกต่างและมีบทเพลงหลักอย่างน้อย 1 บทเพลง ตัวอย่างเช่น โซนาตา 
4. ต้องบรรเลงจากความจํา 

2. ข้อเขียน:  เขียนบทความ 1 ถึง 2 หน้า double spaced (ขนาดตัวอักษร 12 points) โดยใช้ฟอนต์ Time News Roman     ส่ง
บทความเป็น PDF เขียนเป็นภาษาอักกฤษในหัวข้อ “Piano playing in the 21st century” หรือ “Your career goals” 
  
**สําหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงท่ีกําหนดให้
โดยท่ีไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
ข้อกําหนดสําหรับการส่งวีดิโอสําหรับออดิชัน  

1. กรุณาอัดวีดีโอแนะนําตัว 1 นาทีท่ีมีข้อมูลดังต่อไปน้ี: 
 ชื่อ 
 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 โรงเรียนและอาจารย์ท่ีสอนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 
 อ่ืนๆ 
2. ข้อกําหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  
 แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files 
 แต่ละวีดีโอต้องต้ังชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน 
 ต้องอยู่ใน format ดังนี้: avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 
 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่านั้น 
 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันท่ีย่ืนใบสมัคร)  
3. Appendix 

ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H:  เครื่องดนตรีไทย 
•  เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลงเดี่ยว อัตราจังหวะ 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ไม่น้อยกว่า 6 จังหวะหน้าทับและขับร้องเดี่ยว
อิสระ 1 เพลง เป็นอย่างตํ่า 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลงานท่ีน่าสนใจและไม่เคยมีมาก่อน ในระดับท่ีน่าสนใจ 
4. ผู้เข้าสอบต้องอธิบายประวัติบทเพลงต่างๆ ท่ีเตรียมมาสอบได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบคําถามของคณะกรรมการในเรื่องทฤษฎีได้
ในระดับสมควร 
5. ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลทํานอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
•  เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ และบทเพลงเด่ียว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง และเพลงตับ 1 
ตับเพลง เป็นอย่างตํ่า 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลงานท่ีน่าสนใจและไม่เคยมีมาก่อน ในระดับท่ีน่าสนใจ 
4. ผู้เข้าสอบต้องอธิบายประวัติบทเพลงต่างๆ ท่ีเตรียมมาสอบได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบคาํถามของคณะกรรมการในเรื่องทฤษฎีได้
ในระดับสมควร 
5. ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลทํานอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
•  เครื่องหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เคร่ืองมือ ตะโพนไทยและกลองทัด ใช้หน้าทับเพลงตระโหมโรง และหน้าทับเสมอ และหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วน
กลองแขกและรํามะนา กลองสองหน้า ใช้หน้าทับประกอบบทเพลงเดี่ยวท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลงานท่ีน่าสนใจและไม่เคยมีมาก่อน ในระดับท่ีน่าสนใจ 
4. ผู้เข้าสอบต้องอธิบายประวัติบทเพลงต่างๆ ท่ีเตรียมมาสอบได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบคําถามของคณะกรรมการในเรื่องทฤษฎีได้
ในระดับสมควร 
5. ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลทํานอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
•  เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน     
1. สอบปฏิบัติ ให้ใช้ลายเด่ียวข้ันสูงในกลุ่มลายทางยาวและลายทางส้ัน ในเคร่ืองดนตรี พิณ แคน โปงลาง 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยําของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงท่ี
ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลงานท่ีน่าสนใจและไม่เคยมีมาก่อน ในระดับท่ีน่าสนใจ 
4. ผู้เข้าสอบต้องอธิบายประวัติบทเพลงต่างๆ ท่ีเตรียมมาสอบได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบคําถามของคณะกรรมการในเรื่องทฤษฎีได้
ในระดับสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I:  เครื่องดนตรีแจ๊ส 
เคร่ืองดนตรีท่ีเปิดรับ: กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง กีต้าร์ไฟฟ้า เปียโน ดับเบิ้ลเบส และกลองชุด 
Pieces: ผู้สมัครจะต้องบรรเลงท้ังหมด 3 เพลงด้วยความจํา (ห้ามดูโน้ต) ตามข้อกําหนดดังนี้ 

1. เลือกบรรเลง 1 เพลงตามความถนัด  จากเพลงดังต่อไปน้ี 
a. Confirmation by Charlie Parker 
b. Joy Spring by Clifford Brown 
c. Cherokee by Ray Noble 
d. Stablemates by Benny Golson 
e. Stella by Starlight by Victor Young 
f. Speak No Evil by Wayne Shorter  
g. Yes or No by Wayne Shorter 
h. Giant Steps by John Coltrane 
i. The Sorcerer by Herbie Hancock 
j. Infant Eyes by Wayne Shorter 
k. 26-2 by John Coltrane 

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เท่ียว (head in 1 chorus)  Solo Improvisation อย่างน้อย 2 เท่ียว (solo 
Improvisation at least 2 choruses) ทํานองจบ 1 เท่ียว (head out 1 chorus) โดยผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่อง
ประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย ท้ังนี้ การเรียบเรียงเสียงประสานข้ึนเองถือเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบัติเป็น
อย่างย่ิง 

2. บทเพลงท่ีประพันธ์ข้ึนเอง 1 เพลง โดยบทเพลงน้ันจะต้องเป็นเพลงท่ีสามารแสดงให้เห็นถึงความสามารถขั้นสูงของผู้สอบในด้าน
ต่างๆเช่น ความสามารถในการบรรเลงดนตรแีจ๊ส ความเข้าใจในรูปแบบของจังหวะต่างๆ ฮาร์โมนีของดนตรีแจ๊ส และความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสไตล์ในลักษณะต่างๆ 

หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเคร่ืองประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย 
สําหรับผู้สมัครสอบกลองชุด ผู้สอบจะต้องสามารถบรรเลงเพลงท่ีประพันธ์ข้ึนเองโดยใช้เปียโนได้ด้วย โดยการบรรเลงโดยใช้เปียโนนั้น 
อาจจะเป็นการบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบหรือบรรเลงเดี่ยวก็ได้ และไม่จําเป็นต้องมี solo improvisation   

3. บทเพลงแจ๊สข้ันสูง 1 เพลง  โดยผู้สอบจะต้องเลือกบทเพลงท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากสองเพลงท่ีผู้สอบเลือกจากสอง
ข้อกําหนดแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี 
1. ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรี (นํามาส่งให้กรรมการในวันสอบ)  

ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองท้ังหมด 3 ผลงาน สําหรับเคร่ืองดนตรีและรูปแบบวงดนตรีท่ีต่างกัน โดยให้แนบ
โน้ตเพลงท้ัง 3 ผลงานในลักษณะพิมพ์ท้ัง 2 ด้านของกระดาษและเย็บเล่มให้เรียบร้อย พร้อมท้ังแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ CD หรือ
ไฟล์ดิจิทัลอ่ืนๆอย่างน้อย 2 จาก 3 ผลงานท่ีแนบมาพร้อมกับการสมัคร 
 2. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภาษณ์ (ท้ังกรณีท่ีสอบด้วยตนเองท่ีวิทยาลัยหรือสอบผ่านวิดีโอในกรณีผู้สมัครพํานักอยู่ในต่างประเทศ) 

2.1 การนําเสนอการวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรี 
 วิเคราะห์บทประพันธ์ของนักประพันธ์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก (บทประพันธ์จะถูกคัดเลือกโดยกรรมการสอบ) และต้องนําเสนอปากเปล่า
ประมาณ 10-15 นาที โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลงานประพันธ์นี้ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ ในการสอบส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องเตรียมการนําเสนอการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับ รูปแบบและโครงสร้างบทประพันธ์ รายละเอียดทางด้านทํานอง เสียงประสาน texture การเรียบเรียงเสียงประสาน 
หรือองค์ประกอบดนตรีต่างๆที่สําคัญ ซ่ึงควรมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนําเสนอด้วย เช่น การเล่นเปียโน หรือ เปิดไฟล์เพลง
ประกอบการนําเสนอ การใช้ Powerpoint เป็นต้น โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดท้ังการนําเสนอ 

2.2 การสอบวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรี (เปียโนหรือเครื่องดนตรีอ่ืนๆ) 
 a. Scale และ Arpeggio จากบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จํานวน 3 บันไดเสียง (เล่นแต่ละบันไดเสียงจํานวน 2 octaves) 
 b. Chord Progression ข้ันพ้ืนฐานในคีย์เมเจอร์และคีย์ไมเนอร์จํานวน 3 กุญแจเสียง 

2.3 การสอบสัมภาษณ์  
 เนื้อหาในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 

  a. บทประพันธ์ของผู้สมัคร 
  b. คําถามต่างๆเกี่ยวกับการนําเสนอการวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรีและการสอบวิชาปฏิบัติดนตรี 
  c. ทดสอบทางทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ เช่น ข้ันคู่ คอร์ด 
* สอบด้วยตนเองท่ีวิทยาลัยหรือสอบผ่านวิดีโอในกรณีผู้สมัครพํานักอยู่ในต่างประเทศ 
* การสอบสัมภาษณ์ (สําหรับผู้เข้าสอบด้วยตนเองทุกคน ส่วนกรณีของผู้สมัครท่ีสอบทางวิดีโอ จะสอบในส่วนนี้ได้เม่ือสอบผ่านส่วนท่ี 1) 
และ 2)  ของการสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 วิชาเอกการอํานวยเพลง 
1. ข้อกําหนดการรับสมัคร (สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร, You Tube Link) 

1.1 DVD บันทึกภาพการอํานวยเพลงวง wind ensemble orchestra หรือวง choir โดยมีความยาว 30 นาที และต้อง
บันทึกภาพท้ังการซ้อมและการแสดงจริง การแสดงดังกล่าวต้องเกิดข้ึนไม่เกินหนึ่งปีท่ีผ่านมาและผู้สมัครจะต้องถ่ายหันหน้าเข้ากล้อง ท้ังนี้
ภาพและเสียงจะต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถูกนํามาพิจารณา 

1.2 บทวิเคราะห์ผลงานสําคัญท่ีถูกประพันธ์ข้ึนสําหรับวง wind ensemble orchestra หรือวง choir (เขียนด้วยภาษาวิชาการ) 
2. วิชาสอบ (วิชาเฉพาะสาขา) 

2.1 ข้อเขียน 
รูปแบบการสอบ: สอบข้อเขียน (ตอบคําถามด้วยการอธิบายสั้นๆ และเขียนเรียงความอธิบายโดยสังเขป)  
เนื้อหาการสอบ:  โดยท่ัวไปจะเป็นประเด็นหลักๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอํานวยเพลง เช่น นักประพันธ์คนสําคัญและดุริยวรรณกรรม

สําหรับวง wind ensemble, orchestra และวงขับร้องประสานเสียง ไปจนถึง common performance practice, transposition 
skills และสไตล์หรือแนวทางต่างๆ ในการแสดงดนตรีรวมวงและการอํานวยเพลง 

แหล่งข้อมูล:  
Green, E. (2004). The modern conductor, 7th ed. London: Pearson. 
Battisti, F. & Garofalo, R. (2000). Guide to score study for the wind band conductor. Los Angelos: Meredith Music.  
Battisti, F. (2002). The Winds of Change: The evolution of the contemporary American wind band/ensemble and its 

conductor. Los Angeles: Meredith Music. [for wind ensemble area only] 
2.2 การสอบปฏิบัติ 
รูปแบบการสอบ: สอบการอํานวยเพลงสดราว 20-30 นาที โดยผู้สมัครจะต้องทําท้ังการอํานวยเพลงและฝึกซ้อม วงต่อหน้า

คณะกรรมการคุมสอบ  
เนื้อหาการสอบ: หลังจากการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้สมัครท่ีได้ถูกรับเลือกจะถูกรับเชิญมาอํานวยเพลงสดให้กับวงท่ีได้เตรียมไว้ท่ี

วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวเพลงท่ีจะใช้ในการสอบ ในการสอบปฏิบัติ ผู้สมัครจะต้องแสดง
เทคนิคความชํานาญในการอํานวยเพลง, ทักษะในการฝึกซ้อมวง และความเข้าใจใน score เพลงอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้การสอบ
สัมภาษณ์จะมีข้ึนในวันเดียวกัน ประเด็นในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศทาง musicianship และความรู้ท่ัวไปทาง
ดนตรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

 ผู้เข้าศึกษาทุกคนจะต้องผ่านขอ้กําหนดเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษ โดยสอบวัดความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทีจ่ัดสอบ หรอื
ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้

TEST 
MU GRAD PLUS 

(MU GRAD Test + Speaking) 
Others 

IELTS TOEFL-iBT MU ELT 
Minimum 

(Entrance Requirement) 
40 3.0 32 

84 
(Except Doctoral Level) 

Graduate Diploma/ Masters/ 
Higher Graduate Diploma  

(Pass) 

70 
(W=10, S=10) 

5.0 
(W=5.0, S=5.0) 

64 
(W=17, S=15) 

84 
(W=10, S=10) 

Doctoral 
 (Pass) 

90 
(W=12, S=12) 

6.0 
(W=6.0, S=6.0) 

79 
(W=23, S=19) 

- 

W = Writing, S = Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการสอบวัดความรู้ท่ัวไปทางดนตรี 

ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน (ยกเว้นผู้สมัครสอบสาขาธุรกิจดนตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะต้องเข้า
รับการทดสอบวัดระดับความรู้ความชํานาญในวิชาพ้ืนฐานทางดนตรีได้แก่ วิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี  
 
1. วิชาท่ีต้องสอบ  
เคร่ืองดนตรีตะวันตก 1. Western Music Theory   2. Western Music History 
เคร่ืองดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 1. Western Music Theory   2. Thai Music Theory and History 
เคร่ืองดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M. และ D.M.) 1. Jazz Proficiency Exam 

 
2. ข้อมูลท่ัวไป  

(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องทําการสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานทางดนตรียกเว้นข้อผู้สมัครสอบเข้าสาขาธุรกิจดนตรี ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตไม่ต้องสอบ  

(2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานทันทีท่ีเปิดให้ลงทะเบียน ซ่ึงวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกิต   

 
3. วิชาปรับพ้ืนฐานท่ีต้องลงทะเบียนเรียนหากคะแนนวัดความรู้ท่ัวไปทางดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

รายละเอียดของวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหากคะแนนสอบวัดความรู้ท่ัวไปทางดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ประเภท วิชาสอบ 
วิชาปรับพ้ืนฐานท่ีต้องลงทะเบียน 

M.A./M.M./D.M. Ph.D. 

เคร่ืองดนตรีตะวันตก 
1.Western Music Theory MSTC 530 MSTC 632 
2.Western Music History MSCY521 MSCY 641 

เคร่ืองดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 
1.Western Music Theory MSTC 530 

MSTC 632 
2.Thai Music Theory and History 

MSTH512 
MSCY 522 MSCY 641 

เคร่ืองดนตรีแจ๊ส (เฉพาะ M.M.และD.M.) 1.Jazz Proficiency Exam 
MSJA 511 

- 
MSJA 512 

คําอธิบายรหัสสอบ:   
MSTC 530 Western Music Theory Review 
MSCY521 Perspective of Western Music History 
MSCY 522 Perspective of Thai Music History 
MSTH512 Thai Music Theory Review 
MSJA 511 Perspective of Jazz History 
MSJA 512 Jazz Theory Review 
MSTC 632 Music Theory and Analysis in Graduate Level 
MSCY 641 History of Music in Graduate Level 

 
 
 
 



รายละเอยีดวิชาปรับพื้นฐานเฉพาะสาขา 
นักศึกษาบางส่วนอาจขาดแคลนความรู้และทักษะในวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อสาขาวิชาเอก ดงันั้นจงึมคีวาม

จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ซึง่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามขอ้มูลดังตอ่ไปนี้  
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกับวชิาปรับพื้นฐาน  
(1) วิชาปรับพื้นฐานเฉพาะสาขามีไว้เพื่อนกัศึกษาที่จําเป็นต้องทบทวนวิชาพื้นฐานในวิชาเอกของตัวเอง  
(2) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ฐานทันททีี่เปดิให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชาเหล่านี้จะไม่นับหน่วยกติ  
(3) ในข้อ 9.2 จะเป็นการสรุปวชิาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขา นักศึกษาอาจถกูกําหนดให้ลงทะเบียนเรียนวชิาปรับ

พื้นฐานมากกว่า 1 วิชา ทัง้นี้ จํานวนรายวิชาจะขึ้นอยูก่ับการลงมติตัดสินของประธานสาขา 
(4) วิชาปรับพื้นฐานเฉพาะสาขา เป็นรายวิชาทีจ่ัดใหเ้รียนก่อนเปิดภาคเรียนปรกติ ภาคเรียนแรก 
 

2. วชิาพื้นฐานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) 
A. สาขาธุรกิจดนตรี   

วิชาพื้นฐานของสาขาธุรกิจดนตรีมีทัง้หมด 2 วชิา ซึ่งข้อกําหนดจะขึ้นอยูก่ับเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้
1. นกัศึกษาที่เมื่อแรกเข้าพบวา่มีปัญหาในวิชาพื้นฐานด้านธรุกิจไม่เพยีงพอ 

MSBU 501 Music Business Conceptual Framework 
2. นกัศึกษาที่เมื่อแรกเข้าพบวา่มีปัญหาในวิชาพื้นฐานด้านดนตรีไม่เพยีงพอ 

MSBU 502 Aesthetics of Music Listening 
B.สาขาดนตรีบําบัด 

วิชาพื้นฐานสาขาสําหรับนักศึกษาที่เมือ่แรกเขา้พบว่ามีปัญหาในวิชาพื้นฐานดา้นดนตรีบําบัดไม่เพียงพอ  มีทัง้หมด  2 
วิชาได้แก ่

1. MSMT 501 Principles of Music Therapy 
2. MSMT 502 Group Leadership Skills in Music Therapy 

 
3. วชิาพื้นฐานในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
A. สาขาดนตรีวิทยา 

วิชาพื้นฐานสาขาสําหรับนักศึกษาที่เมือ่แรกเขา้พบว่ามีปัญหาในวิชาพื้นฐานดา้นดนตรีวทิยาไม่เพียงพอ มีทัง้หมด 2 วิชา
ได้แก ่

1. MSCY 524 Concepts of Musicology 
2. MSCY 525 Concepts of Ethnomusicology 

B.สาขาดนตรีศึกษา 
วิชาพื้นฐานสาขาสําหรับนักศึกษาที่เมือ่แรกเขา้พบว่ามปีัญหาในวิชาพื้นฐานดา้นดนตรีศึกษาไม่เพียงพอ มีทัง้หมด 2 

วิชาได้แก ่
1. MSED 522 Overview of Music Education Philosophy 
2. MSED 636 Curriculum Studies and Assessment in Music Education 


