
ระดับปริญญาตรี 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีสาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค  
 
เคร่ืองลมทองเหลือง 
1. เทคนิค: บรรเลงบันไดเสยีง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scales) และ 2 บันไดเสียงเนเชอรร์ัลไมเนอร์ (Natural Minor) 1 - 2 
ช่วงเสียง (Octave) พร้อม Arpeggios โดยผูส้อบสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงท่ีผู้เล่นสามารถบรรเลงได้อย่างง่ายดาย 
และบรรเลง Chromatic Scale จากโน้ตที่ต่่าทีสุ่ดไปหาสูงที่สดุผูเ้ล่นสามารถบรรเลงได้อย่างง่ายดาย ซึง่ให้เพ่งเล็งให้มีเสียงท่ีดีและไม่
ติดขัด ในจังหวะที่เร็วปานกลาง  
 
2. บทเพลง: บรรเลง 2 บทเพลง ท่ีมีความแตกตา่งทางลักษณะของสไตล์ดนตรี (เพลงช้าและเพลงเร็ว) หรือต่างยุคสมัย เพื่อแสดงถึง
ความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่งบทเพลงที่เลือกสามารถน่ามาจากแบบฝึกหรือบทเพลงมาตรฐานทั่วไปได้ ซึ่งท้ังสองบทเพลงนี้ไมค่วรเกนิ 
10 นาที สามารถบรรเลงพร้อมนักเปียโนประกอบได ้ 
 
3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading) 
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กีตาร์ 
1. เทคนิค: บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos (หมายเลข 1, 3, 4, 5, 11) หรือ Brouwer (Estudios Sencillos หมายเลข 10-20) หรือ Sor 
(1-20) 
 
2. บทเพลง: สองบทเพลงในลีลาทีต่่างกัน ความยากตั้งแตร่ะดบักลางถึงสูง โดย Bach, Brouwer, Weiss, Sor, Giuliani, Turina, 
Albeniz, Granados, Mertz, Barrios ฯลฯ 
 
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจากความจ า 
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เคร่ืองกระทบ 
1. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขาข้ึนและขาลง 
 
2. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขาข้ึนและขาลง 
 
3. บรรเลง Etude 1 บท บทใดก็ได้ ส าหรบั 2 ไม ้โดยเลือกจากท่ีก าหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า): 

- Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 

- J.S. Bach – Sonata and Partitas for Violin, Suites for Cello 

-  
4. บรรเลง 1 บทเพลง ส าหรับ 4 ไม้บน Marimba โดยเลือกจากท่ีก าหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า): 

- Mathias Schmitt – Ghania 

- Ney Rosauro – Three Preludes 

- Benjamin Wittiber – Rhythm Dance 

- Clair Omar Musser – Etudes for Marimba 

-  
5. บรรเลง 1 บทเพลงหรือ Etude ส าหรบั Snare Drum โดยเลือกจากท่ีก าหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า): 

- Keith Aleo – Advanced Etudes for Snare drum 

- Warren Bensen – Three Dances for Solo Snare Drum 

- Mitchell Peters – Advanced Snare Drum Studies    
 

6. สาธิตการเล่น Rudiments ต่างๆ ของ Snare Drum ตั้งแต่จังหวะช้าไปเร็วและกลับมาช้า 
 
7. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) บน Marimba และ Snare Drum 
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เคร่ืองสายสากล 
1. เทคนิค:  ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลอืกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และ
จ านวน Octaves ได้ และต้องท าการบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
 
2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องท าการบรรเลง 2 บทเพลงที่มีความแตกตา่งกันทางด้านจังหวะและยคุสมยั เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการ
ตีความบทเพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ท้ังนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เปน็ 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได)้ โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาใน
การบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นาที 
 
ในการสอบแนะน าใหผู้้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
 
3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading) 
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เคร่ืองเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค: เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลมุทุกออกเทฟ (Octave) ที่สามารถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมาติกสเกลไปถึง
โน้ตตัวสูงที่สุดและต่่าทีสุ่ดเท่าที่ผูส้มัครสามารถเล่นได้ในจังหวะปลานกลาง สิ่งที่ควรค่านึงถึงคือการน่าเสนอเสยีงท่ีมีคุณภาพ (warm 
sound) และปราศจากข้อผิดพลาด  
 
2. บทเพลง: เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude)  2 บทเพลงที่มีความแตกต่าง
กันอย่างโดดเด่นทั้งทางด้านการถา่ยทอดอารมณ์เพลงและเทคนคิ ท้ังนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสามารถมาจากเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจากท่อน
ที่มีความแตกตา่งกัน ระยะเวลาการแสดงท้ัง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นาที ในกรณีที่บทเพลงมีความยาวเกินผู้สมัครสามารถเลือกเล่น
เฉพาะท่อนท่ีตรงกับข้อก่าหนด สามารถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไมเ่ป็นการบังคับ 
 
3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading) 
คณะกรรมการอาจให้อ่านโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
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เปียโน 
1. เทคนิค 

1. เล่น scale ในบันไดเสียง major และ minor ทุกบันไดเสียงท้ังสองมือในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ยาว 4 octaves ทั้งขา
ขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1บันไดเสยีงจากแตล่ะกลุม่ที่ก าหนดด้านล่าง 
-  D, E, G และ A major   
-  F และ B major 
-  Major คีย์ด า 
-  Harmonic minor คีย์ขาว 
-  Harmonic minor คีย์ด า 
-  Melodic minor คีย์ขาว 
-  Melodic minor คีย์ด า 

2. เล่น arpeggios บันไดเสยีง major และ minor ทุกบันไดเสียงในทิศทางตรงกันข้าม (contrary motion) 2 octaves ความเร็วต่อ
โน้ต ความเร็วต่อโนต้ 4 ตัวเท่ากับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1 บันไดเสียงจากแต่ละกลุม่ที่ก าหนดดา้นล่าง 
- Major คีย์ขาว 
- Major คีย์ด า 
-  Minor คีย์ขาว 
- Minor คีย์ด า 

* การเล่น scale และ arpeggios ต้องตามด้วย cadence (I-IV-I-V7-I) ในทุกการพลิกกลับทุกคีย์และต้องบรรเลงจากความจ าเท่านั้น 
 
2. บทเพลง 
         เลือก 4 บทเพลงจากท่ีก าหนดให้ บทเพลงทุกเพลงต้องบรรเลงจากความจ าเท่าน้ัน ไม่มีการเล่นย้อน และไม่อนุญาตให้เลือกบท
เพลงนอกอ่ืนเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 

1. แบบฝึกหัด (etude) 1บท (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุคโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20) 
2. บทเพลงจากยุคบาโรค 1 บท 
 - โดยเลือก 1 บทเพลงจาก 48 preludes and Fugues from the Well-Tempered Clavier, Books I & II โดย J. S. Bach หรือ

จาก Three Part Invention โดย J.S. Bach 
3. โซนาตาท่อนแรกท่ีประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงยุคคลาสสิก 
4. 1 บทเพลงจากยุคโรแมนติก หรือ ศตวรรษท่ี 20 หรือร่วมสมัย 
 

3. บทเพลงสั้นๆที่มอบหมายให้ศึกษา 
         โน้ตเพลงจะมอบหมายให้ผูส้มัครสอบหนึ่งเดือนก่อนวันสอบ 
 
**ส าหรับผูส้มัครสอบชาวตา่งชาติและผูส้มัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดโีอการเล่นตามบทเพลงที่ก าหนดใหต้่อเนือ่ง
ให้โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
 

**ผูส้มัครสอบที่สอบผ่าน TIME examination เปียโนเกรด 12 สามารถยื่นผลสอบแทนการออดิชัน อย่างไรกผ็ู้สมคัรสอบไมม่ีความ
จ าเป็นต้องสอบเปยีโนของ TIME examination 



 
 ข้อก าหนดส าหรบัการส่งวีดิโอส าหรับออดิชัน  

1. กรุณาอัดวีดโีอแนะน าตัว 1 นาทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี:้ 

 ช่ือ 

 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 โรงเรียนและอาจารย์ทีส่อนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 

 อื่นๆ 
2. ข้อก าหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  

 แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files 

 แต่ละวดีีโอต้องตั้งช่ือด้วย ช่ือนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือช่ือท่อน 

 ต้องอยู่ใน format ดังนี:้  
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 

 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมคัรสอบเท่านั้น 

 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันที่ยื่นใบสมัคร)  
3. Appendix 

ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 
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ขับร้อง 
1. เทคนิค: แบบฝึกหัด 2 บท: (รอ้งเสียง “อา”) 

1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมายเลข 11-15 
1.2 ไมม่ีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 1, จากPanofka, Op. 85 (ผู้เข้าสอบสามารถร้องใน

บันไดเสียงท่ีสูงหรือต่่ากว่า ตามความเหมาะสมของเสียงตนเองได)้ 
 

2. บทเพลง: 3 เพลง 
2.1 บทเพลงคลาสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 
2.2 บทเพลงเลือกตามความถนัด 2 เพลง 

ถ้าผู้เข้าสอบไดร้ับการเรียนร้องคลาสสิคมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการเสนอให้ผู้เข้าสอบร้องเพลง 1 จากใน 2 (บทเพลงเลือกตาม
ความถนัด) เป็นภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 
ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเพลงประเภทคลาสสิก หรือมิวสิคลัเธียเตอร ์
ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้น หรือการแสดงตามบทเพลง ระหว่างการร้องเพลง 
* หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกบทเพลงคลาสสคิ หรือการเลือกบทเพลงในการสอบ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สาขาวิชาขับร้อง วิทยาลัยดรุิยางคศิลป ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. การร้องโนต้ฉับพลันและโสตทกัษะ (Sight-singing and Aural Skills) 
    ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไมม่ีเปียโนบรรเลงประกอบ 

กรรมการจะใหผู้้เข้าสอบร้องบันไดเสียง หรือประโยคโนต้สั้นๆ ตามที่กรรมการบรรเลงให้ฟัง ระหว่างการสอบ 
 

4. สอบสัมภาษณ ์ 
 
หมายเหต:ุ  
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจากความจ่า  
- ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนักเปยีโนบรรเลงประกอบของตัวเองมาในวันสอบ  
(ส่าหรับการสอบโดยวิดโีอ ผู้เข้าสอบได้รับอนญุาติใหส้ามารถใช้ Backing Track ได ้ทั้งนี้กรรมการยังคงแนะน่าให้ร้องพร้อมกับนักเปียโน 
ถ้าเป็นไปได)้ 
- รายชื่อแบบฝึกหัดและบทเพลงในการสอบ สามารถขอได้โดยตดิตอ่สอบถามได้ท่ีสาขาวิชาขับร้อง วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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