
คู่มือการสอบระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
ก าหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 

ก ำหนดกำร ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

1.  จ ำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมคัรทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 31 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป 

2.  ปิดรับสมัคร 
- สมัคร online และส่งเอกสำรสมัครสอบทำง e-mail 

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

3.  ประกำศรำยช่ือ วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ ส. 26 ก.ย. 63 ส. 28 พ.ย. 63 ส. 30 ม.ค. 64 ส. 27 มี.ค. 64 

4.  ก ำหนดสอบ อำ. 4 ต.ค. 63 อำ. 6 ธ.ค. 63 อำ. 7 ก.พ. 64 พฤ. 1 เม.ย. 64 

5.  ประกำศรำยช่ือ ผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ อ. 20 ต.ค. 63 อ. 22 ธ.ค. 63 อ. 23 ก.พ. 64 ส. 17 เม.ย. 64 

6.  สอบสัมภำษณ ์ ส. 24 ต.ค. 63 ส. 26 ธ.ค. 63 ส. 27 ก.พ. 64 พฤ. 22 เม.ย. 64 

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

8. รำยงำนตัวและลงทะเบยีน 
- กรอกข้อมูลทำง internet 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป ์

ส. 31 ต.ค. - พ. 4 
พ.ย. 63 

อ. 5 – อำ. 10 
ม.ค. 64 

ส. 6 – พ. 10 
ม.ีค. 64 

ศ. 30 เม.ย. – อ. 4 พ.ค. 
64 

 
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ:  www.music.mahidol.ac.th 

ติดตามการสอบ:  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com   
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อส่ง ไฟล์/Link การสอบ: msadmission@mahidol.edu  
ติดต่อสอบถามข้อมลู TIME:  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรปริญญาตรี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

เป็นกำรศึกษำเพื่อผลติบัณฑติที่มคีุณภำพทำงด้ำนดนตรี ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ) 
จัดกำรเรียนกำรสอน 9 สำขำวิชำเอก ได้แก่ ปฏิบัตดินตรคีลำสสิก ดนตรีแจส๊ กำรประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยและ
ดนตรตีะวันออก ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษำและกำรสอน และเทคโนโลยีดนตร ี

 
 โครงสร้ำงหลักสูตร  ศึกษำตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี้ 

(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป 7 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชำภำษำ 12 หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์ 4 หน่วยกิต 

ง. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ 7 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวน 103 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชำแกนดนตร ี 49 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชำบังคับสำขำ 48 หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิชำเลือกดนตร ี 6 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชำเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม 139 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย  
(Thailand International Music Examination: TIME) 

 
1. การน าผลสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดรุิยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำลัยก ำหนดใหผู้้สมัครต้องสอบวัดผลกับศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่ง
ประเทศไทย (TIME)  เพื่อพิจำรณำจัดระดับควำมสำมำรถ โดยก ำหนดให้ผู้สมัครต้องด ำเนินกำรสอบวชิำทฤษฎีดนตรไีทย วิชำทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และวิชำโสตทักษะ (ตำมข้อก ำหนดกำรสอบ)  
 ทั้งนี ้หำกผู้สมัครไมไ่ดส้มัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำน (<60%) และเป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบ
ของวิทยำลัย ผู้สมัครจะเป็นผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข และถูกจดัให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ (เข้ำศึกษำแบบมี
เงื่อนไขรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลกัสูตร) 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อแก้เงื่อนไขรำยวิชำเรยีน ได้จนถึงวันท่ี 30 
เมษำยน 2564 
 
2. วิชาสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
2. การซ้ือใบสมัครสอบและสมัครสอบ 

ผู้สมคัรสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบและสมัครสอบ ได้ที่ 
1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 7219894 - 7  
2) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680 
3) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 1294542 - 6  
4) ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศัพท์ 02 8002525 ต่อ 2504, 2505 
 
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME:  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680 
ติดต่อยื่นผลสอบผ่ำน TIME:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com   
 

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 - 



ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ 
 

1. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 
 ผู้สมคัรสอบปฏิบัตติำมขั้นตอนต่อไปนี ้
 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 

2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 1,500 บำท) 
3. ส่งหลักฐำนกำรสมัคร มำทำง email ที่ msadmission@mahidol.edu 
• รหัสสมัครสอบ 
ส ำหรับ Log-in เพื่อติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ได้แก่ ตำรำงสอบ ฟอร์มเข้ำห้องสอบ ตำรำงสอบสมัภำษณ์ ฟอรม์
เข้ำสัมภำษณ์ ผลสอบ และประกำศต่ำงๆ 
• หลักฐานการสมัคร:  email มาท่ี msadmission@mahidol.edu 

1) ไฟล์ใบสมัคร (ท่ีกรอกข้อควำมครบถ้วน และลงนำมผูส้มัคร ลงนำมผู้ปกครอง) 
2) รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว (ติดลงในใบสมัคร ในจุดที่ระบุใหต้ิดรปู)  
3) ไฟล์หนังสือรับรองจำกอำจำรยส์อนดนตรี 1 ฉบับ  
4) ไฟล์ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมดุพก) 1 ฉบับ 
5) ไฟล์ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบบั  
6) ไฟล์ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำพำสปอร์ต 1 ฉบับ 

  7) ไฟล์หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 
  8) ไฟล์/Link ตำมข้อก ำหนดสำขำ (ถ้ำมี) 

2. กำรติดตำมกำรสอบ 
และประกำศตำ่งๆ 

1. ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมูลต่ำงๆ ทุกข้ันตอนทำง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in) 
2. มีเอกสำรติดประกำศที่งำนรับสมัคร ช้ัน 1 ห้อง A103 อำคำรภูมิพลสังคีต 

3. สถำนท่ีจัดสอบ วิทยำลัยดรุิยำงคศลิป์ มหำวิทยำลยัมหิดล (ศำลำยำ) จังหวัดนครปฐม 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม  

 วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำรสอบคดัเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำที่ผำ่นไว้ให้ ผู้สมัครสำมำรถน ำผลสอบ
ผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไมผ่่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2564)  

 กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมคัรต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำนใน
กำรสมคัรสอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมคัรจบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยูช้ั่นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ด ี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรไีทยและ/หรือสำกล และโสตทักษะ 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ  (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ท่ีก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤตเิรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลยัฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติำมระเบยีบข้อบังคับ

ของวิทยำลัยฯ ท่ีมีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพตดิ 

หมายเหตุ:  ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของวิทยาลัย 
 

3. สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ 
 

รำยกำร รำยละเอียด 
1. สิ่งท่ีต้องเตรียมมำในวันสอบ 1. บัตรประจ ำตัวสอบ 

2. บัตรที่ออกจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรนักเรียน ใบขับข่ีรถยนต์   

• สอบวิชำปฏิบัติดนตร ี  
1) โน้ตเพลงที่จะใช้สอบ  
2) เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ  ยกเว้น Piano,  Percussion,  ระนำด,  ฆ้องวง 
3) แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏิบัตดินตรี (พิมพ์จำกระบบ) 

• สอบสัมภำษณ ์
1) แบบฟอร์มเข้ำสอบสมัภำษณ์ (พิมพ์จำกระบบ) 

2. กำรแต่งกำย ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนัน้จะไม่อนญุำตให้เข้ำห้องสอบ 
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ 1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด มิฉะนั้น

จะถือว่ำสละสิทธ์ิ  
2. กรณีที่ผูส้อบผ่ำนกำรสอบคดัเลอืก แต่ไม่รำยงำนตัว ลงทะเบยีน และช ำระเงิน ตำมวันและเวลำที่

วิทยำลัยก ำหนด วิทยำลัยจะถือว่ำผู้สอบสละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. รายละเอียดวิชาสอบ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

สำขำวิชำ  วิชำที่ต้องสอบ 
วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนยส์อบเทียบ

ดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) 

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

เลือกสอบตำมกลุม่เครื่องดนตรี ดงันี ้
 
เครื่องดนตรีสำกล:  
สอบวัดผล 2 วิชำ คือ 
1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 
 
 
เครื่องดนตรีไทย:  
สอบวัดผล 2 วิชำ คือ 
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 5 

ดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรีแจส๊ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรสีมัยนยิม 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ละครเพลง 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

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

ดนตรีศึกษำและกำรสอน 

1. ปฏิบัติดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน) 
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ปฏิบัติกลุม่) 
4. สัมภำษณ์* 

ธุรกิจดนตร ี
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

เทคโนโลยีดนตร ี
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ  (ข้อเขียน) 
3. สัมภำษณ์* 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
หมำยเหตุ : *  หมำยถึง กรณีมรีำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ 
-  สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน วิชำปฏิบัติดนตรี เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือก ดังนี้ คลำสสิค ไทย แจส๊ ป๊อบ 
-  สำขำวิชำธุรกิจดนตรี และเทคโนโลยดีนตรี วิชำปฏิบตัิดนตรี เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือก ดังนี้ คลำสสิค ไทย แจ๊ส ปอ๊บ ละครเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ค าอธิบายเนื้อหาการสอบ 
 

1. วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ  
- ดูข้อมูลกำรน ำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ท่ีหน้ำ 3  
- สำมำรถยื่นผลสอบผำ่น TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2564 
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) และเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย ผู้สมคัรจะเป็นผูส้อบผำ่น

แบบมีเงื่อนไข (เรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ) 
• เครื่องดนตรสีำกล : นักศึกษำต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเป็นผำ่น จึงมีสิทธิ์ลงทะเบยีนรำยวิชำ

ในกลุ่มวิชำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสรำ้งหลักสูตรได้ 
• เครื่องดนตรไีทย : สอบวัดระดบัควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนยส์อบเทียบ TIME  ให้มีผลเป็นผ่ำน   

 
2. วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดินตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรตีำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบ

ของแต่ละเครื่องดนตรี แต่ละสไตล์   
 

3. สอบสัมภำษณ์ เฉพำะผู้ที่สอบผำ่นวิชำปฏิบัติดนตรีและวิชำเฉพำะสำขำ และวิทยำลยัจะประกำศให้เป็นผู้มสีิทธิสอบสัมภำษณต์ำมวนั 
เวลำ ท่ีก ำหนด  

 
4. ทดสอบภำษำอังกฤษ  

- กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมลูส ำหรับกำรจัดช้ันเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผ่ำนกำรสอบคดัเลือก  
- กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยำกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (90 นำท)ี 
- ส ำหรับนักเรียนระดับเตรยีมอุดมดนตรี ม.6 ศึกษำต่อเนื่องในระดบัปริญญำตรี ต้องเข้ำทดสอบตำมก ำหนดกำรเดียวกัน 

 
5. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดูข้อมูลตำมข้อก ำหนดกำรสอบของแต่ละสำขำ 

 
6. กำรเก็บคะแนนสอบส ำหรับผูส้มัครที่มผีลสอบไมผ่่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผูส้มัคร ในรำยวชิำต่ำงๆ ท่ีผู้สมัครมผีลสอบผ่ำนไวใ้ห้ 

และให้สิทธ์ิในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผ่ำน ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ท้ังนี้ ผู้สมคัรสำมำรถเก็บผลวิชำทีส่อบผ่ำนไว้ได้ 
เฉพำะครั้งที่สอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น    
  
 

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
และถือเป็นอนัสิน้สุดการตัดสินในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อก าหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาตรี 
 

1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสคิ 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (คลาสสิค) ดังนี ้
 
ขับร้อง 
1. เทคนิค   

แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อำ”) 
1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจำก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมำยเลข 11-15 
1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมำยเลข 1, จำก Panofka, Op. 85 (ผู้เข้ำสอบสำมำรถร้อง

ในบันไดเสียงท่ีสูงหรือต่ ำกว่ำ ตำมควำมเหมำะสมของเสียงตนเองได้) 
2. บทเพลง 3 เพลง 

2.1 บทเพลงคลำสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย 
2.2 บทเพลงเลือกตำมควำมถนัด 2 เพลง 
ถ้ำผู้เข้ำสอบไดร้ับกำรเรียนร้องคลำสสิคมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง คณะกรรมกำรเสนอให้ผู้เข้ำสอบร้องเพลง 1 จำกใน 2 (บทเพลงเลือก

ตำมควำมถนดั) เป็นภำษำอื่นท่ีไมใ่ช่ภำษำอังกฤษ หรือภำษำไทย 
ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกเพลงประเภทคลำสสิก หรือมิวสิคลัเธียเตอร ์
ผู้เข้ำสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรเต้น หรือกำรแสดงตำมบทเพลง ระหว่ำงกำรร้องเพลง 
* หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเลือกบทเพลงคลำสสคิ หรือกำรเลือกบทเพลงในกำรสอบ ผู้เข้ำสอบสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่สำขำวิชำ
ขับร้อง วิทยำลัยดุรยิำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
3. กำรร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills) 

ผู้เข้ำสอบจะต้องอ่ำนและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ 
กรรมกำรจะใหผู้้เข้ำสอบร้องบันไดเสียง หรือประโยคโนต้สั้นๆ ตำมที่กรรมกำรบรรเลงให้ฟัง ระหว่ำงกำรสอบ 

4. สอบสัมภำษณ์  
หมำยเหตุ:  
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจำกควำมจ ำ  
- ผู้เข้ำสอบจะต้องเตรียมนักเปยีโนบรรเลงประกอบของตัวเองมำในวันสอบ  
(ส ำหรับกำรสอบโดยวิดโีอ ผู้เข้ำสอบได้รับอนญุำติใหส้ำมำรถใช้ Backing Track ได้ ทั้งนี้กรรมกำรยังคงแนะน ำให้ร้องพร้อมกับนักเปียโน ถ้ำ
เป็นไปได้) 
- รำยชื่อแบบฝึกหัดและบทเพลงในกำรสอบ สำมำรถขอได้โดยตดิตอ่สอบถำมได้ท่ีสำขำวิชำขับร้อง วิทยำลัยดรุิยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 
 



กีตาร์ 
1. เทคนิค   

บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos (หมำยเลข 1, 3, 4, 5, 11) หรือ Brouwer (Estudios Sencillos หมำยเลข 10-20) หรือ Sor (1-20) 
2. บทเพลง 

สองบทเพลงในลีลำทีต่่ำงกัน ควำมยำกตั้งแตร่ะดับกลำงถึงสูง โดย Bach, Brouwer, Weiss, Sor, Giuliani, Turina, Albeniz, 
Granados, Mertz, Barrios ฯลฯ 
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจำกควำมจ ำ 
 

เคร่ืองสายสากล 
1. เทคนิค   

ผู้เข้ำสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอำรเ์ปจโจ โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และจ ำนวน 
Octaves ได้ และต้องท ำกำรบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. บทเพลง   

ผู้เข้ำสอบต้องท ำกำรบรรเลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนจังหวะและยคุสมยั เพื่อแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำรตีควำมบท
เพลงเเละเทคนิคต่ำงๆ (ท้ังนี้ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหดัได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลำในกำรบรรเลง
รวมกันไม่เกิน10 นำที 

ในกำรสอบแนะน ำใหผู้้เข้ำสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
 

เคร่ืองเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค   

เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึงโน้ตตัว
สูงที่สุดและต่ ำทีสุ่ดเท่ำที่ผู้สมัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรค ำนึงถึงคือกำรน ำเสนอเสียงท่ีมีคณุภำพ (warm sound) และ
ปรำศจำกข้อผดิพลำด  
2. บทเพลง 

 เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude)  2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
โดดเด่นทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค ท้ังนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนที่มีควำม
แตกต่ำงกัน ระยะเวลำกำรแสดงท้ัง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผูส้มัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะท่อนท่ีตรง
กับข้อก ำหนด สำมำรถเลือกเล่นรว่มกับ Accompaniment ได้ แตไ่ม่เป็นกำรบังคับ 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 

คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 

เคร่ืองลมทองเหลือง 
1. เทคนิค   

บรรเลงบันไดเสยีง 2 บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scales) และ 2 บนัไดเสียงเนเชอรร์ัลไมเนอร์ (Natural Minor) 1 - 2 ช่วงเสียง 
(Octave) พร้อม Arpeggios โดยผู้สอบสำมำรถเลือกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงท่ีผู้เล่นสำมำรถบรรเลงได้อยำ่งง่ำยดำย และบรรเลง 
Chromatic Scale จำกโนต้ที่ต่ ำที่สุดไปหำสูงที่สดุผูเ้ล่นสำมำรถบรรเลงได้อย่ำงง่ำยดำย ให้มีเสียงท่ีดแีละไม่ตดิขัด ในจังหวะที่เร็วปำนกลำง  
2. บทเพลง 

บรรเลง 2 บทเพลง ท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงลักษณะของสไตล์ดนตรี (เพลงช้ำและเพลงเร็ว) หรือต่ำงยคุสมัย เพื่อแสดงถึง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี ซึ่งบทเพลงที่เลือกสำมำรถน ำมำจำกแบบฝึกหรือบทเพลงมำตรฐำนทั่วไปได้ ซึ่งท้ังสองบทเพลงนี้ไมค่วรเกนิ 10 
นำที สำมำรถบรรเลงพร้อมนักเปยีโนประกอบได้  
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 



เคร่ืองกระทบ 
Solo Pieces 
Snare drum: 
Perform one snare drum etude or solo from the following (or comparable alternates): 
Keith Aleo – Advanced Etudes for Snare Drum 
Mitchell Peters – Advanced Snare Drum Studies 
Warren Benson – Three Dances for Solo Snare Drum 
 
Marimba: 
Perform one etude or solo for 2-mallet from the following (or comparable alternates): 
Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 
J.S. Bach – Sonata and Partitas for Violin, Suites for Cello 
Perform one solo for 4-mallet from the following (or comparable alternates): 
Mathias Schmitt – Ghania 
Ney Rosauro – Three Preludes 
Benjamin Wittiber – Rhythm Dance 
Clair Omar Musser – Etudes for Marimba 
 
Timpani: 
Perform one 3-4-drum timpani etude from the following: 
Saul Goodman - Modern Method for Timpani 
John Beck - Concepts for Timpani 
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1) 
 
Technical Demonstration 
Snare drum: demonstrate various rudiments on snare drum, slow-fast- slow 
Marimba: 7#, 7b - Two major scales, two octaves with arpeggios, ascending and descending 
7#, 7b - Two minor scales, two octaves with arpeggios, ascending and descending 
Timpani: tuning 4th, 5th, 8th intervals 
Sight-Read materials on marimba and snare drum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปียโน 
1. เทคนิค 

1.) เล่น scale ในบันไดเสียง major และ minor ทุกบันไดเสียงท้ังสองมือในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) ยำว 4 octaves ทั้งขำข้ึน
และขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1บันไดเสียงจำกแตล่ะกลุ่มที่ก ำหนดด้ำนลำ่ง 
-  D, E, G และ A major   
-  F และ B major 
-  Major คีย์ด ำ 
-  Harmonic minor คีย์ขำว 
-  Harmonic minor คีย์ด ำ 
-  Melodic minor คีย์ขำว 
-  Melodic minor คีย์ด ำ 

2) เล่น arpeggios บันไดเสียง major และ minor ทุกบันไดเสียงในทิศทำงตรงกันข้ำม (contrary motion) 2 octaves ควำมเร็วต่อโน้ต 
ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมคัรสอบต้องเลือก 1 บันไดเสยีงจำกแต่ละกลุ่มที่ก ำหนดด้ำนล่ำง 
- Major คีย์ขำว 
- Major คีย์ด ำ 
-  Minor คีย์ขำว 
- Minor คีย์ด ำ 

* กำรเล่น scale และ arpeggios ต้องตำมด้วย cadence (I-IV-I-V7-I) ในทุกกำรพลิกกลับทุกคีย์และต้องบรรเลงจำกควำมจ ำเท่ำนั้น 
2. บทเพลง 
         เลือก 4 บทเพลงจำกท่ีก ำหนดให้ บทเพลงทุกเพลงต้องบรรเลงจำกควำมจ ำเท่ำน้ัน ไม่มีกำรเล่นย้อน และไม่อนุญำตให้เลือกบทเพลง
นอกอ่ืนเหนือจำกท่ีก ำหนดไว ้

1) แบบฝึกหัด (etude) 1บท (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกยุคโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20) 
2) บทเพลงจำกยุคบำโรค 1 บท 
 - โดยเลือก 1 บทเพลงจำก 48 preludes and Fugues from the Well-Tempered Clavier, Books I & II โดย J. S. Bach หรือจำก 

Three Part Invention โดย J.S. Bach 
3) โซนำตำท่อนแรกท่ีประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงยุคคลำสสิก 
4) 1 บทเพลงจำกยุคโรแมนติก หรือ ศตวรรษท่ี 20 หรือร่วมสมัย 

3. บทเพลงสั้นๆที่มอบหมำยให้ศึกษำ 
         โน้ตเพลงจะมอบหมำยให้ผูส้มัครสอบหนึ่งเดือนก่อนวันสอบ 
 
**ส ำหรับผูส้มัครสอบชำวตำ่งชำติและผูส้มัครที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโีอกำรเล่นตำมบทเพลงที่ก ำหนดใหต้่อเนือ่งให้
โดยที่ไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร 
**ผู้สมัครสอบที่สอบผ่ำน TIME examination เปียโนเกรด 12 สำมำรถยื่นผลสอบแทนกำรออดิชัน อย่ำงไรกผ็ู้สมคัรสอบไมม่ีควำมจ ำเป็นต้อง
สอบเปียโนของ TIME examination 
 
ข้อก ำหนดส ำหรับกำรส่งวีดิโอส ำหรับออดิชัน  

1. กรุณำอัดวีดโีอแนะน ำตัว 1 นำทีท่ีมีข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 ช่ือ 

 ระดับกำรศึกษำและวิชำเอก 

 โรงเรียนและอำจำรย์ทีส่อนรวมถึงระดับกำรเล่นเปียโน 

 อื่นๆ 



2. ข้อก ำหนดของกำรบันทึกภำพและเสียง:  

 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 

 ไม่มีกำรตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมคัรสอบเท่ำนั้น 

 ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยไุม่เกินสองปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร)  
3. Appendix 

ตัวอย่ำงของ cadence ในทุกกำรพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. สาขาวิชา ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี  
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3. ทฤษฎีและประวตัิดนตรีไทย Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดังนี ้
 
ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงชุด ตับตน้เพลงฉิ่ง และเพลงเลือก ในระดบัเพลงอัตรำจังหวะ 3 ช้ันหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป        
ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอำ่นโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโนต้ที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่เพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตรำจังหวะ 3 ช้ันหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว ไม่น้อยกว่ำ 6 จังหวะ
หน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโนต้ที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงรัวสำมลำ และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 6 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโนต้ที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยใช้หน้ำทับเพลงสำธุกำร ส่วนกลองแขกและร ำมะนำ ใช้หน้ำทับสองไม้และหน้ำทับปรบไก่ สำมชัน้   
สองช้ันและช้ันเดียว  
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถในกำรบรรเลงประกอบบทเพลง ในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3 ช้ัน และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อยำ่งถูกต้องแม่นย ำ 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน   แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ  
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี แคน ในบทเพลง ลำยทำงยำวหรือลำยทำงสั้น 
 พิณ ในบทเพลง ลำยล ำเพลินหรือลำยผูไ้ท  
         โปงลาง ในบทเพลง ลำยล ำเพลิน 

โหวต ในบทเพลง ลำยล ำเพลินแก้วหน้ำม้ำ 
ซอ ในบทเพลง ลำยผู้ไทหรือลำยสีทันดร 

2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรยีมให้ ได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นย ำ 
 
เคร่ืองดนตรีตะวันออก  เคร่ืองมือ หยางฉิน กู่เจิง โกโตะ เอ้อหูว   
1. สอบปฏิบัติเพลงเลือก 2 เพลง บทเพลงควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 นำที 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรยีมให้ ได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นย ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ดังนี ้
 
กลุ่มเคร่ืองเป่า saxophone, trumpet, trombone 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) 
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales 
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7th 
2. Pieces: เลือกบรรเลง standard jazz หรือ jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
• ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 
• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses) 

• ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 

* หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน (quartet) 
หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 

3. Sight Reading: อ่ำนโนต้ท ำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
 
กลุ่มเคร่ืองคอร์ด piano, guitar 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) 
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales 
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7th 
2. Pieces: เลือกบรรเลง standard jazz หรือ jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
• ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 

• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses) 

• บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เทีย่ว (Accompaniment at least 1 chorus) 

• ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 

* หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน (quartet) 
หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 

3. Sight Reading: อ่ำนโนต้ท ำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 

* หมำยเหตุ: ส ำหรับเปยีโนจะต้องบรรเลงท ำนองด้วยมือขวำและคอรด์ด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน 
 
 
 



เบส double bass, electric bass 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) 
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales 
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7th 
 
2. Pieces: เลือกบรรเลง standard jazz หรือ jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
•  ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 

• บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบส อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 choruses) 

• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo Improvisation at least 1 chorus) 

• ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 

* หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน (quartet) 
หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 

3. Sight Reading: อ่ำนโนต้ท ำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 

* หมำยเหตุ: ผูส้อบที่เลือกใช้ electric bass สอบ ต้องเรียน double bass เป็นเครื่องมือหลัก 
 
กลองชุด drumset 
1. Technique: ผูส้อบกลองจะตอ้งบรรเลง Scales & Arpeggios บนเปียโน โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ 
Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมทีเ่คำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) 
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales 
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7th 
2. Pieces: เลือกบรรเลง standard jazz หรือ jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
•  ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 

• บรรเลงประกอบอย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with swing pattern at least 2 choruses) 

• บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at least 1 chorus) 

• ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 

* หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน (quartet) 
หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 

3. Sight Reading:  

• อ่ำนโน้ตกลองชุดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 

• อ่ำนโน้ต rudimental snare drum solo ร่วมกับเมโทรนอม 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

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

1. เพลงเลือกตามถนัด (30 คะแนน) 
เพลงเลือกตำมควำมถนัดจ ำนวน 1 เพลง ท่ีจะสำมำรถแสดงทักษะกำรบรรเลงในเครื่องมือเอกของตนเอง
ให้กรรมกำรเห็นได้เป็นอย่ำงดี ผู้สอบต้องเตรียม Backing Track มำด้วยในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น mp4 
player, smart phone, tablet, laptop เป็นต้น  โดยมีระยะเวลำของบทเพลงประมำณ 3 - 5 นำที 
-สำหรับเพลงเลือกตำมควำมถนัดนักเรียนสำมำรถน ำเอำเพลงแต่งของตนเองมำใช้สอบได้ 
-เพลงท่ีจะเตรียมมำใช้สอบจะต้องผ่ำนกำรบันทึกเสียงที่มีคุณภำพ ได้แก่กำรบันทึกเสียงจำก Studio    
 และโปรแกรมท ำเพลงเท่ำน้ัน 
-ผู้สอบควรจะเตรียม Backing Track ส ำรองมำหลำยๆ รูปแบบ 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

2. การทดสอบการเล่นในสไตล์ต่างๆ (30 คะแนน)   
กรรมกำรจะสุ่มเลือกให้ผู้สอบเล่นร่วมกับ Backing Track ท่ีได้จัดเตรียมไว้ ซ่ึงจะมีท้ังหมด 4 สไตล์ ได้แก่ 
Blues, R&B, Rock และ Bossanova ในวันสอบกรรมกำรจะเตรียม pattern จังหวะของสไตล์ดนตรีท้ัง 
4 แบบและ chord chart ไว้ให้ โดยผู้สอบจะต้องใช้ไหวพริบและควำมเข้ำใจในกำรเล่นในสไตล์ต่ำงๆ 
(ส ำหรับ เปียโน กีต้ำร์ และ เครื่องเป่ำ จะต้องเล่นโซโล่ด้วย) นักเรียนสำมำรถดำวน์โหลดเพลงตัวอย่ำงมำ
ฟังเพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมตัวสอบ รำยละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ 
(ยกเว้นผู้สมัครสำขำวิชำธุรกิจดนตรี ไม่ต้องเตรียมส่วนน้ี) 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

 
 
 

Yes 

3. เทคนิค (30 คะแนน)   
1. Scale – Major, Melodic Minor, Harmonic Minor, Pentatonic Major, Pentatonic Minor 
   เล่น 2 Octaves ในทุกคีย์ 
2. Arpeggio – Major 7, Minor 7, Dominant 7, Minor7b5 เล่น 2 Octaves ในทุกคีย์ 
3. Exercise 3 บท ผู้สอบต้องดำวน์โหลด Exercise ของเครื่องมือตนเอง จำกเมนูตัวอย่ำงเพลง ในหน้ำ
ยื่นใบสมัครบนเว็บไซต์ และฝึกฝนให้ครบทุกบท กรรมกำรสอบจะสุ่มเรียกในวันสอบ  
(ยกเว้น เบสไฟฟ้ำ และเปียโน ไม่ต้องเตรียมส่วน Exercise น้ี) 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes* 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

4. Sight Reading (10 คะแนน) 
   1 บทเพลงจำกกำรเลือกของกรรมกำร 

Yes Yes Yes Yes Yes 

5. อื่นๆ (คะแนนในส่วนนี้อาจจะรวมอยู่ในส่วนของ ข้อ 3. เทคนิค) No No Yes** No No 

 
ส ำหรับเครื่องเป่ำสำขำดนตรสีมัยนิยมเปิดรับ 2 เครื่องมือ คือแซ็กโซโฟนและทรัมเปต็ 
* ส ำหรับผูส้อบเครื่องมือเอกกลองชุด จะต้องท ำกำรทดสอบ Scale และ Arpeggio บนเปียโน 
** ส ำหรับผูส้อบเครื่องมือเอกกลองชุดจะต้องสอบ Rudiment ที่กรรมกำรไดเ้ตรยีมไว้ให้ โดยจะสำมำรถดำวน์โหลดได้บนเว็บไซต์  
 
 
 
 



ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติขับร้องดนตรีสมัยนิยม 
1. ร้องเพลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร 3 บทเพลง โดยที่ผู้สอบสำมำรถเลือกเพลงได้เองตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้ (70 คะแนน) 
     - เพลงภำษำอังกฤษ เป็นเพลงช้ำ 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง  
 - เพลงภำษำไทย หรือภำษำประจ ำชำติของผู้สอบ 1 เพลง  
   ผู้สอบสำมำรถเลือกร้องกับนักดนตรีประกอบ หรือจัดเตรยีม Backing track มำสอบก็ได้  โดย Backing track ที่เตรียมมำจะต้องไม่ม ี
   เสียงท ำนองหลัก และบันทึกในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น mp4 player, smart phone, tablet คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับ 
   อุปกรณ์ขยำยเสียงท่ีเตรียมไว้ให้ (ทำงห้องสอบเตรียมสำยสัญญำณ aux 3.5mm ไว้ให้) และไม่อนญุำตให้ใช้ Flash drive และ CD 
   *ผู้สอบควรเตรียม Backing track ไว้ในหลำยๆอุปกรณ์ เผื่อกรณทีี่ไม่สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมมำได ้
 
2. สอบร้องสเกลในคยี์ต่ำงๆ (20 คะแนน) 
    Major scale (10 คะแนน) 
 Natural minor, Melodic minor และ Harmonic minor scale โดยคณะกรรมกำรจะสุ่มหนึ่งในสำมสเกลนี้ (10 คะแนน) 
 
3. สอบทักษะกำรจ ำท ำนองเพลง โดยร้องท ำนองที่ได้ยินหลังจำกกรรมกำรในห้องสอบบรรเลงให้ โดยมีควำมยำวไม่เกิน 2 ห้องดนตรี  
   (10 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. สาขาวิชาละครเพลง 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยืน่คะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติละครเพลง ดังนี้ 
 
1. แบบฝึกหัดเทคนิค 2 แบบฝึกหดั โดยร้องเสียง “อำ” ลำกยำว (singing sustained vowel “Ah”)  

a. ร้องโดยมีเปยีโนบรรเลงประกอบ เลือก 1 บทเพลง จำก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมำยเลข 11 ถึง 15  
 b. ร้องโดยไมต่้องมีเปียโนบรรเลงประกอบ หมำยเลข 1 Panofka, Op. 85 (ผู้สอบสำมำรถปรับคีย์เสยีงสูงหรือต่ ำกว่ำท่ีก ำหนด 

ขึ้นอยู่กับลักษณะเสยีง) 
2. ร้อง 3 เพลง โดยแบ่งเป็น 

c. บทเพลงคลำสสิคหนึ่งเพลง อำจเป็นเพลง aria หรือ art song ซึง่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย 
d. บทเพลง 2 เพลงที่มีควำมแตกต่ำงกัน (เช่นเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้ำสไตล์บลัลำด อีกเพลงเป็นเพลงเร็ว หรือเป็นเพลงของตัวละครที่
มีควำมแตกต่ำงกัน ฯลฯ)  
สนับสนุนใหผู้้สอบเคลื่อนไหวหรือเต้นร ำหรือแสดงบทบำทได้ในขณะที่ท ำกำรแสดง 

* ถ้ำผู้สมัครสอบต้องกำรข้อแนะน ำเรื่องบทเพลงแนวคลำสสิค หรือในเรื่องกำรเลือกบทเพลง กรณุำตดิต่อสำขำขับร้อง วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป ์
3. สอบปฏิบัติบทกำรแสดงเดี่ยว (monologue):  

e. ให้ผูส้มัครเลือกบทละครแสดงคนเดียว 1 บท จำกรำยชื่อที่ทำงสำขำขับร้องปฏิบตัิก ำหนดมำแสดงโดยจ ำบทให้ได้ สำมำรถดำวน์
โหลดรำยชื่อบทละครได้จำกเมนูตวัอย่ำงเพลง หน้ำรับสมัคร 

4. สอบเต้นร ำ:  
f.  เตรียมเต้นร ำประกอบบทเพลงจำกละครเพลง โดยใช้เวลำตั้งแต่ 90 วินำทีถึง 2 นำที โดยจะออกแบบท่ำเต้นด้วยตัวเองหรือให้คน
อื่นออกแบบท่ำเต้นให้ก็ได้ ไม่จ ำเป็นต้องร้องเพลงไปด้วยในขณะที่เต้น ผู้สอบต้องเตรียมเครื่องเล่นเพลงและล ำโพงมำเอง 

5. ผู้สอบต้องทดสอบอ่ำนโน้ตเพลง (sight-singing) และทดสอบกำรฟัง (aural skills test) ผูส้อบจะต้องอ่ำนโน้ตเพลงสั้นๆ 1 - 2 เพลง โดย
ไม่ต้องมดีนตรีประกอบ และจะตอ้งร้องสเกลและ/หรือท ำนองสั้นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ในระหว่ำงกำรสอบ 
6. จะมีกำรสัมภำษณ์พูดคยุสั้นๆ 
 
NOTE: ในกำรแสดงทุกเพลงต้องแสดงจำกควำมจ ำ (ห้ำมดโูน้ตหรอืบท) ผู้สอบต้องหำนักเปียโนประกอบมำเอง สำมำรถติดต่อสอบถำมเรื่อง
แบบฝึกหัดเทคนิค และเพลงที่ก ำหนดไดจ้ำกสำขำขับร้องปฏิบัติ วทิยำลัยดรุิยำงคศลิป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. กำรประพันธ์ดนตรี 3 ส่วน ได้แก่ ส่งผลงำน และสอบวิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ 
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
* รับสมัครสอบผู้ถนัดกำรประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผูเ้ล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด 
 
ข้อก าหนดการสอบการประพันธด์นตรี ดังนี้ 
 
1. ข้อก ำหนดกำรส่งผลงำน (น ำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ) 
 ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองอย่ำงน้อย 2 ผลงำน ส ำหรบัเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีแบบใดก็ได้ โดยใหส้่งเป็น
ลักษณะโน้ตเพลง และอำจแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ Audio หรือ MIDI (ในรูปแบบไฟล์ดิจิทลัหรือ CD) มำด้วย 
2. สอบข้อเขียน (1 ช่ัวโมง) 
 ผู้สมคัรจะไดร้ับท ำนองเพลงที่ยังไม่สมบรูณห์ลำยท ำนอง จำกน้ันผู้สมัครจะต้องเลือกหนึ่งท ำนองเพื่อน ำไปแต่งให้สมบูรณ์ต่อไปอย่ำง
น้อย “อีก 2 ประโยคเพลง” รวมทั้งแต่งส่วนของกำรบรรเลงประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้ท ำนองนั้นสมบรูณ์ขึ้น โดยใช้องค์ประกอบต่ำงๆทำงดนตรี 
อำทิเช่น เสียงประสำน Counterpoint พื้นผิวของดนตรี (texture) กำรสอบนี้ใช้เวลำทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมงโดยผู้สมคัรสำมำรถใช้เปียโนในกำรท ำ
ข้อสอบได ้  
3. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ ์(ท้ังกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยำลัยหรือสอบผ่ำนวดิีโอในกรณีผูส้มคัรพ ำนักอยู่ในต่ำงประเทศ) 

1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบค ำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำม
เป็นมำของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของท ำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสมัภำษณ์ถึงควำมสนใจของผูส้มัครเกี่ยวกับ
กำรประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ช่ืนชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต  

กรณีที่สอบโดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้มัครจะต้องกลำ่วถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง หรือ อำจเป็นกำรสอบสัมภำษณ์โดยตรง
กับอำจำรย์ประจ ำสำขำผำ่น ออนไลน์แอพพลิเคช่ันต่ำงๆ เช่น Skype Zoom Webex 

2) ผู้สมัครจะต้องแสดงควำมสำมำรถอื่นๆทำงดนตรีนอกเหนือจำกกำรประพันธด์นตรี (เปยีโนหรือเครือ่งดนตรีอื่นๆ) 
a. Scale และ Arpeggio จำกบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จ ำนวน 3 บันไดเสียง (เล่นแตล่ะบันไดเสยีงจ ำนวน 2 octaves) 
b. บรรเลงบทประพันธส์ั้นๆ ท่ีมีควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรเีอกท่ีถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใด

ท่อนหนึ่งจำกบทประพันธ์ท่ีเป็นที่รู้จัก 
3) ทดสอบทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน 
สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหนึ่งในหลักสูตรดุรยิำงคศำสตรบัณฑติ ที่มุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

สำมำรถท ำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น ทำงด้ำนวิชำกำร กำรสอนดนตรีและกำรจัดกำรศึกษำดนตรี โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชำกำรและกำรปฏบิัติ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิดต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจดักิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้รยีน
ดนตรี หลักสตูรดนตรี กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนดนตรี จติวิทยำดนตรีศึกษำ พฤติกรรมและกระบวนกำรเรียนรูด้นตรี กำรค้นควำ้และ
พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำดนตรี เป็นต้น 
 

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไป 
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.50 
2. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) น ำมำส่งวันสอบสัมภำษณ ์
3. จดหมำยแนะน ำปิดผนึกจำกครทูี่ปรึกษำหรือครูประจ ำช้ัน 1 ฉบับ (ส่งมำพร้อมกันในวันที่มำสมัครสอบ)  
 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกจำก) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน และปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ / ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  

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

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

 

ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา   ดังนี้  
1.  สอบข้อเขียน เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี กำรศึกษำและกระบวน กำรเรยีนรู้ คณุสมบัติของกำรเป็นครูสอน
ดนตรี วัดแววควำมเป็นครู กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำรปัญหำ ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงกำรศกึษำ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรสอบข้อเขยีน 
1. กำรใช้ภำษำและกำรเรยีบเรยีงข้อควำม 
2. กำรน ำเสนอประเด็นควำมคดิโดยน ำหลักกำรและแนวคิดทำงดนตรีศึกษำมำประยุกต์ใช้ 
3. กำรใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนควำมคิด 
4. กำรสรุปควำมคิดรวบยอด 
5. ควำมถูกต้องของข้อมูลที่น ำเสนอ 

2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรสอบปฏบิัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรท ำงำน วัดแววควำม
เป็นครูในเรื่องทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รวมถึงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์
ทำงกำรศึกษำ 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  
เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 
ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 
 
 



8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี 
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำท่ีน ำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงดำ้นดนตรี เพื่อใหผู้้เรยีน 

สำมำรถน ำควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปด ำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนควำมเป็นเลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบริหำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร กำรด ำเนินธุรกจิดนตรี
ระหว่ำงประเทศ หลักกำรบัญชี-กำรเงิน กำรตลำดดิจิตลั กำรเป็นผูป้ระกอบกำร และกฏหมำยในธุรกิจดนตรี เป็นต้น  

นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะไดฝ้ึกภำคปฏิบตัิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น 
พร้อมท้ังนักศึกษำจะได้รับโอกำส เข้ำฝึกงำนกับสถำนประกอบกำรทำงด้ำนธุรกิจดนตรีช้ันน ำของประเทศไทย 
 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกสอบ) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ) 

4.1 เครื่องดนตรสีำกล  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 

4.2 เครื่องดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5 

 
ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา   ดังนี้  

ข้อเขียน ใช้เวลำสอบ 90 นำที เป็นข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วย 2 สว่น ดังนี ้
1. ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร ์(เช่น สมกำร อัตรำส่วน เลขยกก ำลัง เศษส่วน ค่ำเฉลื่ย มลูค่ำปัจจบุันและควำมนำ่จะเป็น เป็นต้น)  
2. ควำมรู้ทั่วไป เช่น ข่ำวสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน หลักภำษำไทย หลกัสังคม หลักเศรษฐศำสตร์ ศำสนำ และควำมรู้เบื้องต้นทำงธุรกิจ 

เป็นต้น  
หมำยเหตุ:  ในห้องสอบ อนุญำตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ (ต้องเป็นเครือ่งคิดเลขท่ีไม่สำมำรถใช้สูตรได้ หำกใช้โทรศัพท์มือถือต้องปิดสัญญำณ
ตลอดกำรสอบ) 
References:  1. หนังสือเรียนระดับมัธยมตอนปลำย ในวิชำที่เกี่ยวข้อง 
       2. คู่มือสอบ GPAX, O-NET, GAT และ PAT ในเนื้อหำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 
คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 

ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 
แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 
ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 

 
 
 
 



9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี   
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรท ำงำนของ Sound ทฤษฎีพื้นฐำนของหลักกำรทำง

เสียง เพื่อท่ีจะเป็น sound engineer หรือ sound designer ในห้องบันทึกเสียงและนอกสถำนท่ีส ำหรับกำรแสดงดนตรสีด เรียนรู้กำรใช้
เครื่องมือของระบบเสียงครอบคลมุทั้งในระบบ analog และ digital เช่น ประเภทของไมโครโฟน, กำรใช้งำนและดูแลรักษำอุปกรณ์ทุกชนิดที่
เกี่ยวกับระบบเสียงและเรียนรู้กำรสร้ำงผลงำนดนตรีและเสียงประกอบด้วย computer music เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนดนตรแีละ
เสียงประกอบสื่อทุกชนิด 

 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกสอบ) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ) 

4.1 เครื่องดนตรสีำกล  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 

4.2 เครื่องดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5 

 
ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา   ดังนี้  

ข้อเขียน ใช้เวลำสอบ 120 นำที 
เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักกำรท ำงำนของไมโครโฟน และสำมำรถอธิบำยในเชิงเปรยีบเทียบได้ในกรณีที่มีหลักกำรท ำงำน

ที่คล้ำยหรือแตกต่ำงกันระหว่ำงไมโครโฟนแต่ละประเภท, กำรก ำเนดิเสียงและควำมเข้ำใจในตัวช้ินงำนก่อนและหลังกระบวนกำรปรับแต่งเสียง
ว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร กำรวดัควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow, พื้นฐำนอุปกรณไ์ฟฟ้ำเบื้องต้น, อุปกรณ์ใน
ระบบเสียง, กำรผลดิดนตรีเชิงรวมด้วย computer music และ ควำมรู้ทั่วไปท่ีมีควำมส ำคัญเกีย่วข้องกับเทคโนโลยีดนตรี 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 
คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 

ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 
แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 
ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 

 


