คู่มือการสอบระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2564
กาหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
กำหนดกำร
1. จำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร
2. ปิดรับสมัคร
- สมัคร online และส่งเอกสำรสมัครสอบทำง e-mail
3. ประกำศรำยชื่อ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

เริ่มรับสมัครทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป
พฤ. 17 ก.ย. 63

พฤ. 19 พ.ย. 63

พฤ. 21 ม.ค. 64

พฤ. 18 มี.ค. 64

ส. 26 ก.ย. 63

ส. 28 พ.ย. 63

ส. 30 ม.ค. 64

ส. 27 มี.ค. 64

4. กำหนดสอบ

อำ. 4 ต.ค. 63

อำ. 6 ธ.ค. 63

อำ. 7 ก.พ. 64

พฤ. 1 เม.ย. 64

5. ประกำศรำยชื่อ ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์

อ. 20 ต.ค. 63

อ. 22 ธ.ค. 63

อ. 23 ก.พ. 64

ส. 17 เม.ย. 64

6. สอบสัมภำษณ์

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

ส. 31 ต.ค. - พ. 4
พ.ย. 63

อ. 5 – อำ. 10
ม.ค. 64

ส. 6 – พ. 10
มี.ค. 64

ศ. 30 เม.ย. – อ. 4 พ.ค.
64

8. รำยงำนตัวและลงทะเบียน
- กรอกข้อมูลทำง internet
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์
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
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com โทรศัพท์ 02 4582680

หลักสูตรปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตร
เป็นกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภำพทำงด้ำนดนตรี ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ)
จัดกำรเรียนกำรสอน 9 สำขำวิชำเอก ได้แก่ ปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิก ดนตรีแจ๊ส กำรประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันออก ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษำและกำรสอน และเทคโนโลยีดนตรี
โครงสร้ำงหลักสูตร ศึกษำตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี้
(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

จำนวน 30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป

7 หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชำภำษำ

12 หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์

4 หน่วยกิต

ง. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

7 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชำเฉพำะ

จำนวน 103 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชำแกนดนตรี

49 หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชำบังคับสำขำ

48 หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชำเลือกดนตรี

6 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชำเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวม

139 หน่วยกิต

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย
(Thailand International Music Examination: TIME)
1. การนาผลสอบ TIME เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำลัยกำหนดให้ผู้สมัครต้องสอบวัดผลกับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่ง
ประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจำรณำจัดระดับควำมสำมำรถ โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องดำเนินกำรสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และวิชำโสตทักษะ (ตำมข้อกำหนดกำรสอบ)
ทั้งนี้ หำกผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำน (<60%) และเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบ
ของวิทยำลัย ผู้สมัครจะเป็นผู้สอบผ่ำนแบบมีเงื่อนไข และถูกจัดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ (เข้ำศึกษำแบบมี
เงื่อนไขรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อแก้เงื่อนไขรำยวิชำเรียน ได้จนถึงวันที่ 30
เมษำยน 2564
2. วิชาสอบ TIME เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ/สำขำวิชำ ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ
TIME (ทฤษฎีไทย)
TIME (ทฤษฎีสำกล)
ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
ยื่นผล Grade 12
ดนตรีแจ๊ส
ยื่นผล Grade 12
ดนตรีไทยและตะวันออก
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
ดนตรีสมัยนิยม
ยื่นผล Grade 12
กำรประพันธ์ดนตรี
ยื่นผล Grade 12
ละครเพลง
ยื่นผล Grade 12
ปริญญำตรี
ดนตรีศึกษำและกำรสอน (สำกล)
ยื่นผล Grade 12
ดนตรีศึกษำและกำรสอน (ไทย)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
ธุรกิจดนตรี (สำกล)
ยื่นผล Grade 12
ธุรกิจดนตรี (ไทย)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
เทคโนโลยีดนตรี (สำกล)
ยื่นผล Grade 12
เทคโนโลยีดนตรี (ไทย)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 5
2. การซื้อใบสมัครสอบและสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบและสมัครสอบ ได้ที่
1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ 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

TIME (โสตทักษะ)
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
ยื่นผล Grade 12
-

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ
1. ขั้นตอนการสมัครและสอบ
ผู้สมัครสอบปฏิบัตติ ำมขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอน
1. สมัครสอบ

รำยละเอียด

1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now)
2. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและชำระค่ำสมัครสอบ 1,500 บำท)
3. ส่งหลักฐำนกำรสมัคร มำทำง email ที่ msadmission@mahidol.edu
• รหัสสมัครสอบ
สำหรับ Log-in เพื่อติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ได้แก่ ตำรำงสอบ ฟอร์มเข้ำห้องสอบ ตำรำงสอบสัมภำษณ์ ฟอร์ม
เข้ำสัมภำษณ์ ผลสอบ และประกำศต่ำงๆ
• หลักฐานการสมัคร: email มาที่ msadmission@mahidol.edu
1) ไฟล์ใบสมัคร (ที่กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงนำมผูส้ มัคร ลงนำมผู้ปกครอง)
2) รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ติดลงในใบสมัคร ในจุดที่ระบุให้ติดรูป)
3) ไฟล์หนังสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี 1 ฉบับ
4) ไฟล์สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือสำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก) 1 ฉบับ
5) ไฟล์สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
6) ไฟล์สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำพำสปอร์ต 1 ฉบับ
7) ไฟล์หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด
8) ไฟล์/Link ตำมข้อกำหนดสำขำ (ถ้ำมี)
2. กำรติดตำมกำรสอบ 1. ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมูลต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in)
และประกำศต่ำงๆ
2. มีเอกสำรติดประกำศที่งำนรับสมัคร ชั้น 1 ห้อง A103 อำคำรภูมิพลสังคีต
3. สถำนที่จัดสอบ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลเพิ่มเติม
 วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำที่ผำ่ นไว้ให้ ผู้สมัครสำมำรถนำผลสอบ
ผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไม่ผ่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2564)
 กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำนใน
กำรสมัครสอบด้วย

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยูช่ ั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2. มีควำมสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสำกล และโสตทักษะ
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ที่กำหนดให้สอบ)
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติ ำมระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยำลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไม่ติดยำเสพติด
หมายเหตุ: ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของวิทยาลัย
3. สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ
รำยกำร
1. สิ่งที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ

2. กำรแต่งกำย
3. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ

รำยละเอียด
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรที่ออกจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรนักเรียน ใบขับขี่รถยนต์
• สอบวิชำปฏิบัติดนตรี
1) โน้ตเพลงที่จะใช้สอบ
2) เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ ยกเว้น Piano, Percussion, ระนำด, ฆ้องวง
3) แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏิบัตดิ นตรี (พิมพ์จำกระบบ)
• สอบสัมภำษณ์
1) แบบฟอร์มเข้ำสอบสัมภำษณ์ (พิมพ์จำกระบบ)
ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนัน้ จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ
1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมกำหนด มิฉะนั้น
จะถือว่ำสละสิทธิ์
2. กรณีที่ผสู้ อบผ่ำนกำรสอบคัดเลือก แต่ไม่รำยงำนตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน ตำมวันและเวลำที่
วิทยำลัยกำหนด วิทยำลัยจะถือว่ำผู้สอบสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ

4. รายละเอียดวิชาสอบ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
สำขำวิชำ
ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ดนตรีแจ๊ส
ดนตรีสมัยนิยม
ละครเพลง
กำรประพันธ์ดนตรี

ดนตรีศึกษำและกำรสอน

ธุรกิจดนตรี

เทคโนโลยีดนตรี

วิชำที่ต้องสอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์เพลง (2 ชิ้น) และทดสอบผลงำน
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. สัมภำษณ์ *
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ปฏิบัติกลุม่ )
4. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ (ข้อเขียน)
3. สัมภำษณ์*

วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนย์สอบเทียบ
ดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)

เลือกสอบตำมกลุม่ เครื่องดนตรี ดังนี้
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

ข้อมูลเพิ่มเติม
หมำยเหตุ : * หมำยถึง กรณีมรี ำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์
- สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน วิชำปฏิบัติดนตรี เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือก ดังนี้ คลำสสิค ไทย แจ๊ส ป๊อบ
- สำขำวิชำธุรกิจดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี วิชำปฏิบตั ิดนตรี เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรี ตำมสไตล์ทเี่ ลือก ดังนี้ คลำสสิค ไทย แจ๊ส ป๊อบ ละครเพลง

5. คาอธิบายเนื้อหาการสอบ
1. วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ
- ดูข้อมูลกำรนำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ที่หน้ำ 3
- สำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย ผู้สมัครจะเป็นผูส้ อบผ่ำน
แบบมีเงื่อนไข (เรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ)
• เครื่องดนตรีสำกล : นักศึกษำต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเป็นผ่ำน จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรำยวิชำ
ในกลุ่มวิชำโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้
• เครื่องดนตรีไทย : สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่ำน
2. วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดิ นตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบ
ของแต่ละเครื่องดนตรี แต่ละสไตล์
3. สอบสัมภำษณ์ เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนวิชำปฏิบัติดนตรีและวิชำเฉพำะสำขำ และวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มสี ิทธิสอบสัมภำษณ์ตำมวัน
เวลำ ที่กำหนด
4. ทดสอบภำษำอังกฤษ
- กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรจัดชั้นเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
- กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยำกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (90 นำที)
- สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี ม.6 ศึกษำต่อเนื่องในระดับปริญญำตรี ต้องเข้ำทดสอบตำมกำหนดกำรเดียวกัน
5. วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดูข้อมูลตำมข้อกำหนดกำรสอบของแต่ละสำขำ
6. กำรเก็บคะแนนสอบสำหรับผูส้ มัครที่มผี ลสอบไม่ผ่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผูส้ มัคร ในรำยวิชำต่ำงๆ ที่ผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้ให้
และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผ่ำน สำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสำมำรถเก็บผลวิชำทีส่ อบผ่ำนไว้ได้
เฉพำะครั้งที่สอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
และถือเป็นอันสิน้ สุดการตัดสินในทุกกรณี

ข้อกาหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาตรี
1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (คลาสสิค) ดังนี้
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
ในบันไดเสียงที่สูงหรือต่ำกว่ำ ตำมควำมเหมำะสมของเสียงตนเองได้)
2. บทเพลง 3 เพลง
2.1 บทเพลงคลำสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย
2.2 บทเพลงเลือกตำมควำมถนัด 2 เพลง
ถ้ำผู้เข้ำสอบได้รับกำรเรียนร้องคลำสสิคมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง คณะกรรมกำรเสนอให้ผู้เข้ำสอบร้องเพลง 1 จำกใน 2 (บทเพลงเลือก
ตำมควำมถนัด) เป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ หรือภำษำไทย
ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกเพลงประเภทคลำสสิก หรือมิวสิคลั เธียเตอร์
ผู้เข้ำสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรเต้น หรือกำรแสดงตำมบทเพลง ระหว่ำงกำรร้องเพลง
* หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเลือกบทเพลงคลำสสิค หรือกำรเลือกบทเพลงในกำรสอบ ผู้เข้ำสอบสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่สำขำวิชำ
ขับร้อง วิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล
3. กำรร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills)
ผู้เข้ำสอบจะต้องอ่ำนและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ
กรรมกำรจะให้ผู้เข้ำสอบร้องบันไดเสียง หรือประโยคโน้ตสั้นๆ ตำมที่กรรมกำรบรรเลงให้ฟัง ระหว่ำงกำรสอบ
4. สอบสัมภำษณ์
หมำยเหตุ:
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจำกควำมจำ
- ผู้เข้ำสอบจะต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบของตัวเองมำในวันสอบ
(สำหรับกำรสอบโดยวิดโี อ ผู้เข้ำสอบได้รับอนุญำติให้สำมำรถใช้ Backing Track ได้ ทั้งนี้กรรมกำรยังคงแนะนำให้ร้องพร้อมกับนักเปียโน ถ้ำ
เป็นไปได้)
- รำยชื่อแบบฝึกหัดและบทเพลงในกำรสอบ สำมำรถขอได้โดยติดต่อสอบถำมได้ที่สำขำวิชำขับร้อง วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 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
สองบทเพลงในลีลำทีต่ ่ำงกัน ควำมยำกตั้งแต่ระดับกลำงถึงสูง โดย Bach, Brouwer, Weiss, Sor, Giuliani, Turina, Albeniz,
Granados, Mertz, Barrios ฯลฯ
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจำกควำมจำ
เครื่องสายสากล
1. เทคนิค
ผู้เข้ำสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอำร์เปจโจ โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และจำนวน
Octaves ได้ และต้องทำกำรบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)
2. บทเพลง
ผู้เข้ำสอบต้องทำกำรบรรเลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนจังหวะและยุคสมัย เพื่อแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำรตีควำมบท
เพลงเเละเทคนิคต่ำงๆ (ทั้งนี้ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลำในกำรบรรเลง
รวมกันไม่เกิน10 นำที
ในกำรสอบแนะนำให้ผู้เข้ำสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)
เครื่องเป่าลมไม้
1. เทคนิค
เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึงโน้ตตัว
สูงที่สุดและต่ำทีส่ ุดเท่ำที่ผู้สมัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือกำรนำเสนอเสียงที่มีคณ
ุ ภำพ (warm sound) และ
ปรำศจำกข้อผิดพลำด
2. บทเพลง
เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
โดดเด่นทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนที่มีควำม
แตกต่ำงกัน ระยะเวลำกำรแสดงทัง้ 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผูส้ มัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะท่อนที่ตรง
กับข้อกำหนด สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)
คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด
เครื่องลมทองเหลือง
1. เทคนิค
บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scales) และ 2 บันไดเสียงเนเชอร์รัลไมเนอร์ (Natural Minor) 1 - 2 ช่วงเสียง
(Octave) พร้อม Arpeggios โดยผู้สอบสำมำรถเลือกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงที่ผู้เล่นสำมำรถบรรเลงได้อย่ำงง่ำยดำย และบรรเลง
Chromatic Scale จำกโน้ตที่ต่ำที่สุดไปหำสูงที่สดุ ผูเ้ ล่นสำมำรถบรรเลงได้อย่ำงง่ำยดำย ให้มีเสียงที่ดแี ละไม่ตดิ ขัด ในจังหวะที่เร็วปำนกลำง
2. บทเพลง
บรรเลง 2 บทเพลง ที่มีควำมแตกต่ำงทำงลักษณะของสไตล์ดนตรี (เพลงช้ำและเพลงเร็ว) หรือต่ำงยุคสมัย เพื่อแสดงถึง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี ซึ่งบทเพลงที่เลือกสำมำรถนำมำจำกแบบฝึกหรือบทเพลงมำตรฐำนทั่วไปได้ ซึ่งทั้งสองบทเพลงนี้ไม่ควรเกิน 10
นำที สำมำรถบรรเลงพร้อมนักเปียโนประกอบได้
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)

เครื่องกระทบ
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 ทุกบันไดเสียงทั้งสองมือในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) ยำว 4 octaves ทั้งขำขึ้น
และขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1บันไดเสียงจำกแต่ละกลุ่มที่กำหนดด้ำนล่ำง
- D, E, G และ A major
- F และ B major
- Major คีย์ดำ
- Harmonic minor คีย์ขำว
- Harmonic minor คีย์ดำ
- Melodic minor คีย์ขำว
- Melodic minor คีย์ดำ
2) เล่น arpeggios บันไดเสียง major และ minor ทุกบันไดเสียงในทิศทำงตรงกันข้ำม (contrary motion) 2 octaves ควำมเร็วต่อโน้ต
ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1 บันไดเสียงจำกแต่ละกลุ่มที่กำหนดด้ำนล่ำง
- Major คีย์ขำว
- Major คีย์ดำ
- Minor คีย์ขำว
- Minor คีย์ดำ
* กำรเล่น scale และ arpeggios ต้องตำมด้วย cadence (I-IV-I-V7-I) ในทุกกำรพลิกกลับทุกคีย์และต้องบรรเลงจำกควำมจำเท่ำนั้น
2. บทเพลง
เลือก 4 บทเพลงจำกที่กำหนดให้ บทเพลงทุกเพลงต้องบรรเลงจำกควำมจำเท่ำนั้น ไม่มีกำรเล่นย้อน และไม่อนุญำตให้เลือกบทเพลง
นอกอื่นเหนือจำกที่กำหนดไว้
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) โซนำตำท่อนแรกที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงยุคคลำสสิก
4) 1 บทเพลงจำกยุคโรแมนติก หรือ ศตวรรษที่ 20 หรือร่วมสมัย
3. บทเพลงสั้นๆที่มอบหมำยให้ศึกษำ
โน้ตเพลงจะมอบหมำยให้ผสู้ มัครสอบหนึ่งเดือนก่อนวันสอบ
**สำหรับผูส้ มัครสอบชำวต่ำงชำติและผูส้ มัครที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโี อกำรเล่นตำมบทเพลงที่กำหนดให้ต่อเนือ่ งให้
โดยที่ไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอื่นๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร
**ผู้สมัครสอบที่สอบผ่ำน TIME examination เปียโนเกรด 12 สำมำรถยื่นผลสอบแทนกำรออดิชัน อย่ำงไรก็ผู้สมัครสอบไม่มีควำมจำเป็นต้อง
สอบเปียโนของ TIME examination
ข้อกำหนดสำหรับกำรส่งวีดิโอสำหรับออดิชัน
1. กรุณำอัดวีดโี อแนะนำตัว 1 นำทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:
ชื่อ
ระดับกำรศึกษำและวิชำเอก
โรงเรียนและอำจำรย์ทสี่ อนรวมถึงระดับกำรเล่นเปียโน
อื่นๆ

2. ข้อกำหนดของกำรบันทึกภำพและเสียง:
แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files
แต่ละวีดีโอต้องตั้งชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน
ต้องอยู่ใน format ดังนี:้
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv
ไม่มีกำรตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยุไม่เกินสองปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร)
3. Appendix
ตัวอย่ำงของ cadence ในทุกกำรพลิกกลับ (บันใดเสียง C major)

2. สาขาวิชา ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดังนี้
ขับร้องไทย
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงชุด ตับต้นเพลงฉิ่ง และเพลงเลือก ในระดับเพลงอัตรำจังหวะ 3 ชั้นหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป
ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ชั้นและสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่ เพียงออ
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตรำจังหวะ 3 ชั้นหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว ไม่น้อยกว่ำ 6 จังหวะ
หน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ชั้นและสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงรัวสำมลำ และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 6 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3ชั้นและสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
เครื่องหนังไทย
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยใช้หน้ำทับเพลงสำธุกำร ส่วนกลองแขกและรำมะนำ ใช้หน้ำทับสองไม้และหน้ำทับปรบไก่ สำมชัน้
สองชั้นและชั้นเดียว
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถในกำรบรรเลงประกอบบทเพลง ในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 3 ชั้น และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน แคน พิณ โปงลาง โหวต ซอ
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี แคน ในบทเพลง ลำยทำงยำวหรือลำยทำงสั้น
พิณ ในบทเพลง ลำยลำเพลินหรือลำยผูไ้ ท
โปงลาง ในบทเพลง ลำยลำเพลิน
โหวต ในบทเพลง ลำยลำเพลินแก้วหน้ำม้ำ
ซอ ในบทเพลง ลำยผู้ไทหรือลำยสีทันดร
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นยำ
เครื่องดนตรีตะวันออก เครื่องมือ หยางฉิน กู่เจิง โกโตะ เอ้อหูว
1. สอบปฏิบัติเพลงเลือก 2 เพลง บทเพลงควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 นำที
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นยำ

3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ดังนี้
กลุ่มเครื่องเป่า saxophone, trumpet, trombone
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 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 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย
• ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus)
• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses)
• ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผูส้ มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet)
หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3. Sight Reading: อ่ำนโน้ตทำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
กลุ่มเครื่องคอร์ด piano, guitar
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 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 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย
• ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus)
• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses)
• บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เทีย่ ว (Accompaniment at least 1 chorus)
• ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผูส้ มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet)
หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3. Sight Reading: อ่ำนโน้ตทำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
* หมำยเหตุ: สำหรับเปียโนจะต้องบรรเลงทำนองด้วยมือขวำและคอร์ดด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน

เบส double bass, electric bass
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 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 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย
• ทำนองเริ่มต้น 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)
• ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผูส้ มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet)
หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3. Sight Reading: อ่ำนโน้ตทำนองในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
* หมำยเหตุ: ผูส้ อบที่เลือกใช้ electric bass สอบ ต้องเรียน double bass เป็นเครื่องมือหลัก
กลองชุด drumset
1. Technique: ผูส้ อบกลองจะต้องบรรเลง Scales & Arpeggios บนเปียโน โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ
Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมทีเ่ คำะเฉพำะจังหวะ 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 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย
• ทำนองเริ่มต้น 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)
• ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผูส้ มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet)
หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3. Sight Reading:
• อ่ำนโน้ตกลองชุดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4
• อ่ำนโน้ต rudimental snare drum solo ร่วมกับเมโทรนอม

4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีสมัยนิยม ดังนี้
เครื่องดนตรีที่เปิดรับ
1. เพลงเลือกตามถนัด (30 คะแนน)
เพลงเลือกตำมควำมถนัดจำนวน 1 เพลง ที่จะสำมำรถแสดงทักษะกำรบรรเลงในเครื่องมือเอกของตนเอง
ให้กรรมกำรเห็นได้เป็นอย่ำงดี ผู้สอบต้องเตรียม Backing Track มำด้วยในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น mp4
player, smart phone, tablet, laptop เป็นต้น โดยมีระยะเวลำของบทเพลงประมำณ 3 - 5 นำที
-สำหรับเพลงเลือกตำมควำมถนัดนักเรียนสำมำรถนำเอำเพลงแต่งของตนเองมำใช้สอบได้
-เพลงที่จะเตรียมมำใช้สอบจะต้องผ่ำนกำรบันทึกเสียงที่มีคุณภำพ ได้แก่กำรบันทึกเสียงจำก Studio
และโปรแกรมทำเพลงเท่ำนั้น
-ผู้สอบควรจะเตรียม Backing Track สำรองมำหลำยๆ รูปแบบ
2. การทดสอบการเล่นในสไตล์ต่างๆ (30 คะแนน)
กรรมกำรจะสุ่มเลือกให้ผู้สอบเล่นร่วมกับ Backing Track ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 สไตล์ ได้แก่
Blues, R&B, Rock และ Bossanova ในวันสอบกรรมกำรจะเตรียม pattern จังหวะของสไตล์ดนตรีทั้ง
4 แบบและ chord chart ไว้ให้ โดยผู้สอบจะต้องใช้ไหวพริบและควำมเข้ำใจในกำรเล่นในสไตล์ต่ำงๆ
(สำหรับ เปียโน กีต้ำร์ และ เครื่องเป่ำ จะต้องเล่นโซโล่ด้วย) นักเรียนสำมำรถดำวน์โหลดเพลงตัวอย่ำงมำ
ฟังเพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมตัวสอบ รำยละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์
(ยกเว้นผู้สมัครสำขำวิชำธุรกิจดนตรี ไม่ต้องเตรียมส่วนนี้)
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 นี)้
4. Sight Reading (10 คะแนน)
1 บทเพลงจำกกำรเลือกของกรรมกำร
5. อื่นๆ (คะแนนในส่วนนี้อาจจะรวมอยู่ในส่วนของ ข้อ 3. เทคนิค)

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

Yes

Yes
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Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
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Yes*

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes**

No

No

สำหรับเครื่องเป่ำสำขำดนตรีสมัยนิยมเปิดรับ 2 เครื่องมือ คือแซ็กโซโฟนและทรัมเป็ต
* สำหรับผูส้ อบเครื่องมือเอกกลองชุด จะต้องทำกำรทดสอบ Scale และ Arpeggio บนเปียโน
** สำหรับผูส้ อบเครื่องมือเอกกลองชุดจะต้องสอบ Rudiment ที่กรรมกำรได้เตรียมไว้ให้ โดยจะสำมำรถดำวน์โหลดได้บนเว็บไซต์

ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติขับร้องดนตรีสมัยนิยม
1. ร้องเพลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร 3 บทเพลง โดยที่ผู้สอบสำมำรถเลือกเพลงได้เองตำมข้อกำหนดต่อไปนี้ (70 คะแนน)
- เพลงภำษำอังกฤษ เป็นเพลงช้ำ 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
- เพลงภำษำไทย หรือภำษำประจำชำติของผู้สอบ 1 เพลง
ผู้สอบสำมำรถเลือกร้องกับนักดนตรีประกอบ หรือจัดเตรียม Backing track มำสอบก็ได้ โดย Backing track ที่เตรียมมำจะต้องไม่มี
เสียงทำนองหลัก และบันทึกในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น mp4 player, smart phone, tablet คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ขยำยเสียงที่เตรียมไว้ให้ (ทำงห้องสอบเตรียมสำยสัญญำณ aux 3.5mm ไว้ให้) และไม่อนุญำตให้ใช้ Flash drive และ CD
*ผู้สอบควรเตรียม Backing track ไว้ในหลำยๆอุปกรณ์ เผื่อกรณีที่ไม่สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ทเี่ ตรียมมำได้
2. สอบร้องสเกลในคีย์ต่ำงๆ (20 คะแนน)
Major scale (10 คะแนน)
Natural minor, Melodic minor และ Harmonic minor scale โดยคณะกรรมกำรจะสุ่มหนึ่งในสำมสเกลนี้ (10 คะแนน)
3. สอบทักษะกำรจำทำนองเพลง โดยร้องทำนองที่ได้ยินหลังจำกกรรมกำรในห้องสอบบรรเลงให้ โดยมีควำมยำวไม่เกิน 2 ห้องดนตรี
(10 คะแนน)

5. สาขาวิชาละครเพลง
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยืน่ คะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติละครเพลง ดังนี้
1. แบบฝึกหัดเทคนิค 2 แบบฝึกหัด โดยร้องเสียง “อำ” ลำกยำว (singing sustained vowel “Ah”)
a. ร้องโดยมีเปียโนบรรเลงประกอบ เลือก 1 บทเพลง จำก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมำยเลข 11 ถึง 15
b. ร้องโดยไม่ต้องมีเปียโนบรรเลงประกอบ หมำยเลข 1 Panofka, Op. 85 (ผู้สอบสำมำรถปรับคีย์เสียงสูงหรือต่ำกว่ำที่กำหนด
ขึ้นอยู่กับลักษณะเสียง)
2. ร้อง 3 เพลง โดยแบ่งเป็น
c. บทเพลงคลำสสิคหนึ่งเพลง อำจเป็นเพลง aria หรือ art song ซึง่ ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย
d. บทเพลง 2 เพลงที่มีควำมแตกต่ำงกัน (เช่นเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้ำสไตล์บลั ลำด อีกเพลงเป็นเพลงเร็ว หรือเป็นเพลงของตัวละครที่
มีควำมแตกต่ำงกัน ฯลฯ)
สนับสนุนให้ผู้สอบเคลื่อนไหวหรือเต้นรำหรือแสดงบทบำทได้ในขณะที่ทำกำรแสดง
* ถ้ำผู้สมัครสอบต้องกำรข้อแนะนำเรื่องบทเพลงแนวคลำสสิค หรือในเรื่องกำรเลือกบทเพลง กรุณำติดต่อสำขำขับร้อง วิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์
3. สอบปฏิบัติบทกำรแสดงเดี่ยว (monologue):
e. ให้ผสู้ มัครเลือกบทละครแสดงคนเดียว 1 บท จำกรำยชื่อที่ทำงสำขำขับร้องปฏิบตั ิกำหนดมำแสดงโดยจำบทให้ได้ สำมำรถดำวน์
โหลดรำยชื่อบทละครได้จำกเมนูตวั อย่ำงเพลง หน้ำรับสมัคร
4. สอบเต้นรำ:
f. เตรียมเต้นรำประกอบบทเพลงจำกละครเพลง โดยใช้เวลำตั้งแต่ 90 วินำทีถึง 2 นำที โดยจะออกแบบท่ำเต้นด้วยตัวเองหรือให้คน
อื่นออกแบบท่ำเต้นให้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงไปด้วยในขณะที่เต้น ผู้สอบต้องเตรียมเครื่องเล่นเพลงและลำโพงมำเอง
5. ผู้สอบต้องทดสอบอ่ำนโน้ตเพลง (sight-singing) และทดสอบกำรฟัง (aural skills test) ผูส้ อบจะต้องอ่ำนโน้ตเพลงสั้นๆ 1 - 2 เพลง โดย
ไม่ต้องมีดนตรีประกอบ และจะต้องร้องสเกลและ/หรือทำนองสั้นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนดให้ในระหว่ำงกำรสอบ
6. จะมีกำรสัมภำษณ์พูดคุยสั้นๆ
NOTE: ในกำรแสดงทุกเพลงต้องแสดงจำกควำมจำ (ห้ำมดูโน้ตหรือบท) ผู้สอบต้องหำนักเปียโนประกอบมำเอง สำมำรถติดต่อสอบถำมเรื่อง
แบบฝึกหัดเทคนิค และเพลงที่กำหนดได้จำกสำขำขับร้องปฏิบัติ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์

6. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
วิชาที่ใช้สอบ
1. กำรประพันธ์ดนตรี 3 ส่วน ได้แก่ ส่งผลงำน และสอบวิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
* รับสมัครสอบผู้ถนัดกำรประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผูเ้ ล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด
ข้อกาหนดการสอบการประพันธ์ดนตรี ดังนี้
1. ข้อกำหนดกำรส่งผลงำน (นำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ)
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองอย่ำงน้อย 2 ผลงำน สำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีแบบใดก็ได้ โดยให้ส่งเป็น
ลักษณะโน้ตเพลง และอำจแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ Audio หรือ MIDI (ในรูปแบบไฟล์ดิจิทลั หรือ CD) มำด้วย
2. สอบข้อเขียน (1 ชั่วโมง)
ผู้สมัครจะได้รับทำนองเพลงที่ยังไม่สมบูรณ์หลำยทำนอง จำกนั้นผู้สมัครจะต้องเลือกหนึ่งทำนองเพื่อนำไปแต่งให้สมบูรณ์ต่อไปอย่ำง
น้อย “อีก 2 ประโยคเพลง” รวมทั้งแต่งส่วนของกำรบรรเลงประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้ทำนองนั้นสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้องค์ประกอบต่ำงๆทำงดนตรี
อำทิเช่น เสียงประสำน Counterpoint พื้นผิวของดนตรี (texture) กำรสอบนี้ใช้เวลำทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงโดยผู้สมัครสำมำรถใช้เปียโนในกำรทำ
ข้อสอบได้
3. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ์ (ทั้งกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยำลัยหรือสอบผ่ำนวิดีโอในกรณีผสู้ มัครพำนักอยู่ในต่ำงประเทศ)
1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบคำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำม
เป็นมำของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของทำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผูส้ มัครเกี่ยวกับ
กำรประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ชื่นชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต
กรณีที่สอบโดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้ มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง หรือ อำจเป็นกำรสอบสัมภำษณ์โดยตรง
กับอำจำรย์ประจำสำขำผ่ำน ออนไลน์แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Skype Zoom Webex
2) ผู้สมัครจะต้องแสดงควำมสำมำรถอื่นๆทำงดนตรีนอกเหนือจำกกำรประพันธ์ดนตรี (เปียโนหรือเครือ่ งดนตรีอื่นๆ)
a. Scale และ Arpeggio จำกบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จำนวน 3 บันไดเสียง (เล่นแต่ละบันไดเสียงจำนวน 2 octaves)
b. บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ที่มีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรีเอกที่ถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใด
ท่อนหนึ่งจำกบทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก
3) ทดสอบทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด

7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหนึ่งในหลักสูตรดุรยิ ำงคศำสตรบัณฑิต ที่มุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถทำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น ทำงด้ำนวิชำกำร กำรสอนดนตรีและกำรจัดกำรศึกษำดนตรี โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับแนวคิดต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้ รียน
ดนตรี หลักสูตรดนตรี กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนดนตรี จิตวิทยำดนตรีศึกษำ พฤติกรรมและกระบวนกำรเรียนรูด้ นตรี กำรค้นคว้ำและ
พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำดนตรี เป็นต้น
เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไป
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.50
2. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) นำมำส่งวันสอบสัมภำษณ์
3. จดหมำยแนะนำปิดผนึกจำกครูที่ปรึกษำหรือครูประจำชั้น 1 ฉบับ (ส่งมำพร้อมกันในวันที่มำสมัครสอบ)
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่ งดนตรี ตำมสไตล์ทเี่ ลือกจำก)
2. วิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน และปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ / ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4.1 เครื่องดนตรีสำกล
1. โสตทักษะ: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12
4.2 เครื่องดนตรีไทย
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5
ข้อกาหนดการสอบวิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
1. สอบข้อเขียน เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี กำรศึกษำและกระบวน กำรเรียนรู้ คุณสมบัติของกำรเป็นครูสอน
ดนตรี วัดแววควำมเป็นครู กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำรปัญหำ ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรสอบข้อเขียน
1. กำรใช้ภำษำและกำรเรียบเรียงข้อควำม
2. กำรนำเสนอประเด็นควำมคิดโดยนำหลักกำรและแนวคิดทำงดนตรีศึกษำมำประยุกต์ใช้
3. กำรใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนควำมคิด
4. กำรสรุปควำมคิดรวบยอด
5. ควำมถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรสอบปฏิบัติด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรทำงำน วัดแววควำม
เป็นครูในเรื่องทักษะกำรสื่อสำรและทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น รวมถึงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ทำงกำรศึกษำ
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม

8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำที่นำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี เพื่อให้ผู้เรียน
สำมำรถนำควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปดำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมสำเร็จในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนควำมเป็นเลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบริหำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร กำรดำเนินธุรกิจดนตรี
ระหว่ำงประเทศ หลักกำรบัญชี-กำรเงิน กำรตลำดดิจิตลั กำรเป็นผูป้ ระกอบกำร และกฏหมำยในธุรกิจดนตรี เป็นต้น
นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะได้ฝึกภำคปฏิบตั ิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น
พร้อมทั้งนักศึกษำจะได้รับโอกำส เข้ำฝึกงำนกับสถำนประกอบกำรทำงด้ำนธุรกิจดนตรีชั้นนำของประเทศไทย
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่ งดนตรี ตำมสไตล์ทเี่ ลือกสอบ)
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ)
4.1 เครื่องดนตรีสำกล (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
1. โสตทักษะ: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12
4.2 เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5
ข้อกาหนดการสอบวิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
ข้อเขียน ใช้เวลำสอบ 90 นำที เป็นข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ (เช่น สมกำร อัตรำส่วน เลขยกกำลัง เศษส่วน ค่ำเฉลื่ย มูลค่ำปัจจุบันและควำมน่ำจะเป็น เป็นต้น)
2. ควำมรู้ทั่วไป เช่น ข่ำวสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน หลักภำษำไทย หลักสังคม หลักเศรษฐศำสตร์ ศำสนำ และควำมรู้เบื้องต้นทำงธุรกิจ
เป็นต้น
หมำยเหตุ: ในห้องสอบ อนุญำตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ (ต้องเป็นเครือ่ งคิดเลขที่ไม่สำมำรถใช้สูตรได้ หำกใช้โทรศัพท์มือถือต้องปิดสัญญำณ
ตลอดกำรสอบ)
References: 1. หนังสือเรียนระดับมัธยมตอนปลำย ในวิชำที่เกี่ยวข้อง
2. คู่มือสอบ GPAX, O-NET, GAT และ PAT ในเนื้อหำวิชำที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop
ละครเพลง

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม
สำขำวิชำละครเพลง

9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรทำงำนของ Sound ทฤษฎีพื้นฐำนของหลักกำรทำง
เสียง เพื่อที่จะเป็น sound engineer หรือ sound designer ในห้องบันทึกเสียงและนอกสถำนที่สำหรับกำรแสดงดนตรีสด เรียนรู้กำรใช้
เครื่องมือของระบบเสียงครอบคลุมทั้งในระบบ analog และ digital เช่น ประเภทของไมโครโฟน, กำรใช้งำนและดูแลรักษำอุปกรณ์ทุกชนิดที่
เกี่ยวกับระบบเสียงและเรียนรู้กำรสร้ำงผลงำนดนตรีและเสียงประกอบด้วย computer music เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนดนตรีและ
เสียงประกอบสื่อทุกชนิด
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่ งดนตรี ตำมสไตล์ทเี่ ลือกสอบ)
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ)
4.1 เครื่องดนตรีสำกล (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
1. โสตทักษะ: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12
4.2 เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5
ข้อกาหนดการสอบวิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
ข้อเขียน ใช้เวลำสอบ 120 นำที
เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักกำรทำงำนของไมโครโฟน และสำมำรถอธิบำยในเชิงเปรียบเทียบได้ในกรณีที่มีหลักกำรทำงำน
ที่คล้ำยหรือแตกต่ำงกันระหว่ำงไมโครโฟนแต่ละประเภท, กำรกำเนิดเสียงและควำมเข้ำใจในตัวชิ้นงำนก่อนและหลังกระบวนกำรปรับแต่งเสียง
ว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร กำรวัดควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow, พื้นฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น, อุปกรณ์ใน
ระบบเสียง, กำรผลิดดนตรีเชิงรวมด้วย computer music และ ควำมรู้ทั่วไปที่มีควำมสำคัญเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีดนตรี
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop
ละครเพลง

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม
สำขำวิชำละครเพลง

