คู่มือการสอบระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กาหนดการรับสมัคร ประจาปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
กำหนดกำร
1. จำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร
2. ปิดรับสมัครและปิดส่งเอกสำรกำรสมัคร (ออนไลน์)
• ส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบมำที่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
3. ประกำศรำยชื่อผู้สอบ และประกำศวัน เวลำ ห้องสอบ
ออนไลน์สำหรับวิชำเฉพำะสำขำและข้อเขียน
4. วันสอบ: วิชำปฏิบัติดนตรี
- ปิดส่ง Audition Link
• ส่งบันทึกกำรแสดง มำที่
https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

เริ่มรับสมัครทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป
ส. 4 ก.ย. 64

ส. 27 พ.ย. 64

ส. 5 ก.พ. 65

พฤ. 31 มี.ค. 65

ส. 11 ก.ย. 64

ส. 4 ธ.ค. 64

ส. 12 ก.พ. 65

ส. 2 เม.ย. 65

ส. 11 ก.ย. 64

ส. 4 ธ.ค. 64

ส. 12 ก.พ. 65

ส. 2 เม.ย. 65

5. วันสอบ: วิชำเฉพำะสำขำและข้อเขียน (ออนไลน์)

ส. 25 ก.ย. 64

ส. 18 ธ.ค. 64

ส. 26 ก.พ. 65

ส. 9 เม.ย. 65

6. ประกำศรำยชื่อ ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์

พ. 6 ต.ค. 64

พ. 29 ธ.ค. 64

พ. 9 มี.ค. 65

พ. 20 เม.ย. 65

7. สอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์)

ส. 9 ต.ค. 64

ส. 8 ม.ค. 65

ส. 12 มี.ค. 65

ส. 23 เม.ย. 65

8. ประกำศผลสอบ

ส. 16 ต.ค. 64

ส. 15 ม.ค. 65

ส. 19 มี.ค. 65

อ. 26 เม.ย. 65

9. รำยงำนตัว ลงทะเบียน และชำระค่ำลงทะเบียน

16-20 ต.ค.64

15-19 ม.ค. 65

19-23 มี.ค. 65

26-28 เม.ย. 65

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ: www.music.mahidol.ac.th
ติดตามการสอบ: commas.music.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: msadmission@mahidol.edu
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ: https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
ส่งบันทึกการสอบปฏิบัติดนตรี (Audition Recording Link): https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7
Note: International students who can’t use Google Forms can send their documents to
msinteradmission@mahidol.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตร
เป็นกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภำพทำงด้ำนดนตรี ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ) จัดกำร
เรียนกำรสอน 9 สำขำวิชำเอก ได้แก่ ปฏิบัติดนตรีคลำสสิก ดนตรีแจ๊ส กำรประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก 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 วิทยำลัยกำหนดให้ผู้สมัครต้องสอบวัดผลกับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศ
ไทย (TIME) เพื่อพิจำรณำจัดระดับควำมสำมำรถ โดยกำหนดให้ผสู้ มัครต้องดำเนินกำรสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก
และวิชำโสตทักษะ (ตำมข้อกำหนดกำรสอบ)
ทั้งนี้ หำกผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำน (<60%) และเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย
ผู้สมัครจะเป็นผูส้ อบผ่ำนแบบมีเงือ่ นไข และถูกจัดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ (เข้ำศึกษำแบบมีเงื่อนไข
รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อแก้เงื่อนไขรำยวิชำเรียน ได้จนถึงวันที่ 30 เมษำยน
2565
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
3. 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
4. กำรสอบมีทั้ง On-site และ Online (กรุณำตรวจสอบก่อนกำรสมัคร)
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME (on-site/online): www.timemusicexam.com
โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680
ติดต่อยื่นผลสอบผ่ำน TIME: msadmission@mahidol.edu

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. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยูช่ ั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2. มีควำมสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้กลุม่ พื้นฐำนดนตรี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี และ/หรือ โสตทักษะ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนด TIME ที่กำหนดให้สอบ)
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ที่กำหนดให้สอบ)
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติ ำมระเบียบข้อบังคับของ
วิทยำลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไม่ติดยำเสพติด
2. ขั้นตอนการสมัครและสอบ
ขั้นตอน
1. สมัครสอบ

รำยละเอียด

1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now)
2. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและชำระค่ำสมัครสอบ
1,500 บำท)
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร ในรูปแบบไฟล์ pdf มำที่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
2. กำรติดตำมกำรสอบ และประกำศต่ำงๆ ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมูลต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหัส
สมัครสอบ (log-in, COMMAS)
3. สถำนที่สอบ
Online Test
Note: International students who can’t use Google Forms can send their documents to
msinteradmission@mahidol.ac.th
3. เอกสารประกอบการสมัคร
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. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีนักศึกษำต่ำงชำติ) 1 ฉบับ
6. ไฟล์หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
● วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผูส้ มัครทีไ่ ม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำทีผ่ ่ำนไว้ให้ ผูส้ มัครสำมำรถนำผลสอบ
ผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไม่ผ่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2565)
● กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำนในกำรสมัครสอบด้วย
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมกำหนด
2. กรณีที่ผผู้ ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ไม่ดำเนินกำรตำมวันและเวลำที่วิทยำลัยกำหนด จะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ

5. รายละเอียดวิชาสอบ
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*

วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนย์สอบเทียบดนตรี
แห่งประเทศไทย (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

6. คาอธิบายเนื้อหาการสอบ
● วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดิ นตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบของแต่
ละเครื่องดนตรี แต่ละสไตล์
● วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ
- ดูข้อมูลกำรนำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ที่หน้ำ 3
- สำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2565
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย ผู้สมัครจะเป็นผูส้ อบผ่ำนแบบมี
เงื่อนไข (เรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ)
• เครื่องดนตรีสำกล : นักศึกษำต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเป็นผ่ำน จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรำยวิชำในกลุม่ วิชำ
โสตทักษะ และ/หรือ กลุม่ วิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได้
• เครื่องดนตรีไทย : สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME ให้มีผลเป็นผ่ำน
● สอบสัมภำษณ์ เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนวิชำปฏิบัตดิ นตรีและวิชำเฉพำะสำขำ และวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มสี ิทธิสอบสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
● ทดสอบภำษำอังกฤษ
กำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จัดทดสอบให้เฉพำะผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำทีร่ ำยงำนตัวและลงทะเบียนเรียน เนื้อหำ
กำรทดสอบครอบคลุมไวยกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (จัดทดสอบช่วงเดือนพฤษภำคม)
ทั้งนี้ นักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี ม.6 ศึกษำต่อเนื่องในระดับปริญญำตรี ต้องเข้ำทดสอบตำมกำหนดกำรเดียวกัน
● วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดูข้อมูลตำมข้อกำหนดกำรสอบของแต่ละสำขำ
● กำรเก็บคะแนนสอบสำหรับผูส้ มัครทีม่ ีผลสอบไม่ผ่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัคร 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
กีตาร์
1. Three-octave scales of your choice. (one major, one melodic minor, and one harmonic minor scales)
2. Perform only one etude from the following list:
- Etude no.1, 3, 4, 5, or 11 Villa-Lobos
- Estudios Sencillos no. 10, 13, 14, 15, 18, or 20 by Brouwer
- Etude Op. 6 no. 3, 4, 6, 7, 8, or 10 by Sor
- Etude Op. 31 no. 12, 15, 19, 20, or 22 by Sor
- Etude Op. 48 no. 7, 8, 13, 17, 21, or 23 by Giuliani
3. Pieces
Performance major: Two contrasting pieces or movements from intermediate to advanced level by Bach, Brouwer,
Weiss, Sor, Giuliani, Turina, Albeniz, Granados, Mertz, Barrios etc.
Non-performance major: one piece or movement from intermediate to advanced level by Bach, Brouwer, Weiss, Sor,
Giuliani, Turina, Albeniz, Granados, Mertz, Barrios etc.
*All selected etude and piece(s) must be played from memory.
*The sight-reading skill will be tested only in on-site auditions.
ข้อแนะนาในบันทึกวิดีโอการแสดง
- ผู้สมัครสำมำรถบันทึกกำรแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
- วิดีโอบันทึกกำรแสดงต้องมีทั้งภำพและเสียง
- ผู้สมัครจะต้องบันทึกกำรแสดงของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีกำรตัดต่อภำพและเสียงในทุกรูปแบบ
- ผู้สมัครควรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสมขณะบันทึกวิดีโอ

ขับร้อง
1. Technic: Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”)
a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant may be asked to sing in a higher or lower key according to
the voice type.)
2. Pieces: Three songs:
c. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai
d. Two songs of applicant’s own choice
If you have been studying classical voice for a longer period of time, we prefer you to sing one of the choices also in a
language other than English or Thai.
You are encouraged to show your awareness of movement or dance and acting while performing the repertoire.
** If you need guidance on the pieces to prepare, please contact the Voice Performance Department at the College.
*** Summit a Public or Unlisted Youtube link of non-edited VDO recording by each song (Only 2 technical exercises
please record together in one link) ***

เครื่องเป่าลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone)
1. เทคนิค
เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึงโน้ตตัวสูงที่สุดและ
ต่ำที่สุดเท่ำที่ผู้สมัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือกำรนำเสนอเสียงที่มีคณ
ุ ภำพ (warm sound) และปรำศจำก
ข้อผิดพลำด
2. บทเพลง
เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงโดดเด่น
ทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ระยะเวลำกำรแสดงทั้ง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผูส้ มัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะท่อนที่ตรงกับข้อกำหนด
สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)
คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด

เครื่องสายสากล (Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp)
1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform
them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play.
2. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate
your musical and technical strengths. (for example, one etude and a one movement of a concerto or a sonata) Total
performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections
to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is
recommended.
3. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. *
*If the audition is performed online this step can be skipped.
Guidelines for recording your audition video
Equipment
1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format
acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way.
2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid
interruptions – and tap the screen to focus.
3. Use a tripod or stand.
4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this makes
the image grainy or fuzzy.
Room
1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face.
2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.)
3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb.
Recording
1. Be sure you are in the centre of the frame
- For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face.
- For cello and bass, we need to see your whole body.
2. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.
3. Make sure that your music stand doesn’t block the camera.
Check your work before submitting it.
1. Make sure your videos are right side up.
2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’
name.

เครื่องลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn)
1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสียง (Scale) และอำเพคจิโอ (Arpeggio) จำกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major) และเนเชอรัลไมเนอร์ (Natural minor)
ที่อยู่ในช่วงเสียงที่สำมำรถเล่นได้อย่ำงง่ำยดำย และบรรเลงบันไดเสียงโครมำติก (Chromatic) จำกเสียงต่ำที่สุดไปถึงเสียงสูงที่สุดที่เล่นได้อย่ำง
ง่ำยดำย ให้คำนึงถึงเสียงที่ไพเรำะและควำมรำบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปำนกลำง และกำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)
2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ที่แสดงถึงทักษะทำงด้ำนควำมเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในกำรบรรเลงบทเพลง
ควรเลือกบทเพลงมำตรฐำนสำมำรถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรือ เพลงแบบฝึกหัด (Etude) สำมำรถใช้ต่ำงท่อนจำกบทเพลงเดียวกันได้
ระยะเวลำ 2 บทเพลงรวมกันไม่เกิน 10 นำที เนื่องจำกระยะเวลำมีจำกัด อนุญำตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และสำมำรถบรรเลง
บทเพลงร่วมกับนักดนตรีบรรเลงประกอบได้

เครื่องกระทบ
1. เพลงที่ใช้สอบเครื่องกระทบ
Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ Snare drum โดยเลือกจำกที่กำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):
Keith Aleo – Advanced Etudes for Snare Drum
Mitchell Peters – Advanced Snare Drum Studies
Warren Benson – Three Dances for Solo Snare Drum
Marimba:
บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกที่กำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):
Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone
J.S. Bach – Sonata and Partitas for Violin, Suites for Cello
บรรเลง 1 บทเพลงสำหรับ 4 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกที่เพลงกำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):
Mathias Schmitt – Ghania
Ney Rosauro – Three Preludes
Benjamin Wittiber – Rhythm Dance
Clair Omar Musser – Etudes for Marimba
Timpani: บรรเลง 1 Etude สำหรับ Timpani 3-4 ใบ โดยเลือกจำกที่กำหนดมำให้:
Saul Goodman - Modern Method for Timpani
John Beck - Concepts for Timpani
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1)
2. กำรสำธิตเทคนิคต่ำงๆ บนเครือ่ งกระทบ
Snare Drum: สำธิตกำรเล่น Rudiments ต่ำงๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้ำไปเร็วและกลับมำช้ำ
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 7 sharps, 7 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำขึ้นและขำลง
บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 7 sharps, 7 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำขึ้นและขำลง
Timpani: สำธิตกำรปรับจูนขั้นเสียงคู่ 4 ขั้นเสียงคู่ 5 และขั้นเสียงคู่ 8
3. กำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ 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 และไม่อนุญำตให้เลือกบทเพลงนอกอื่นเหนือจำกที่กำหนดไว้
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 หรือ
จำก Three Part Invention โดย J.S. Bach
3) โซนำตำท่อนแรกที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงยุคคลำสสิก
4) 1 บทเพลง 1 จำกยุคโรแมนติก 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
ข้อกาหนดสาหรับการส่งวีดิโอสาหรับออดิชัน
กรุณำอัดวีดโี อแนะนำตัว 1 นำทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:
ชื่อ
●
ระดับกำรศึกษำและวิชำเอก
●
โรงเรียนและอำจำรย์ทสี่ อนรวมถึงระดับกำรเล่นเปียโน
●
อื่นๆ
●
-----------------------------------------------------

ข้อกำหนดของกำรบันทึกภำพและเสียง:
แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files
●
แต่ละวีดีโอต้องตั้งชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน
●
ต้องอยู่ใน format ดังนี้:
●
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv
ไม่มีกำรตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
●
ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยุไม่เกินสองปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร)
●
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Appendix
ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major)

2. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดังนี้
ขับร้องไทย
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง และเลือกเพลงในระดับอัตรำจังหวะสำมชั้น หน้ำทับปรบไก่ ซึง่ ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับจำนวน 1
บทเพลง
2. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตีฉิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้ สำมำรถอ่ำนโน้ตและออกเสียงสูง – ต่ำ ในทำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่
สำมชั้น และสำมำรถขับร้องตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
3. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ จังหวะ คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรขับร้องที่ถูกต้อง
เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่ เพียงออ
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ด้วยเพลงอัตรำจังหวะ สำมชั้น จังหวะหน้ำทับปรบไก่ ซึ่งไม่น้อยกว่ำ 6 จังหวะหน้ำทับจำนวน 1 เพลง และ
เลือกบรรเลงเพลงเดีย่ วจำนวน 1 เพลง
2. พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำในกำรบรรเลง คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตีฉิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้ สำมำรถอ่ำนโน้ต ในทำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น และสำมำรถ
บรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
ปี่พาทย์ เครื่องมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก เพลงรัวสำมลำ และบทเพลงเดี่ยวจำนวน 1บทเพลง
2. พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำในกำรบรรเลง คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตีฉิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้ สำมำรถอ่ำนโน้ตในทำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น และสำมำรถ
บรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
เครื่องหนังไทย ตะโพนไทย กลองแขก โทน-รามะนา
1. สอบปฏิบัติเครื่องหนัง จำนวน 3 ชิ้น ดังนี้
(1) ตะโพนไทย ใช้หน้ำทับปรบไก่และหน้ำทับสองไม้ สำมชั้น
(2) กลองแขก ใช้หน้ำทับปรบไก่และสองไม้ สำมชั้น
(3) โทน-รำมะนำ ใช้หน้ำทับปรบไก่และสองไม้ สำมชั้น
2. พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำในกำรบรรเลง คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตีฉิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้ สำมำรถอ่ำนโน้ตหน้ำทับ และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต ซอ
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี แคน ในบทเพลง ลำยทำงยำวหรือลำยทำงสั้น
พิณ ในบทเพลง ลำยลำเพลินหรือลำยผู้ไท
โปงลำง ในบทเพลง ลำยลำเพลิน
โหวต ในบทเพลง ลำยลำเพลินแก้วหน้ำม้ำ
ซอ ในบทเพลง ลำยผู้ไทหรือลำยสีทันดร
2. พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำในกำรบรรเลง คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ต และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
เครื่องดนตรีตะวันออก เครื่องมือ หย่างฉิน กู่เจิง เอ้อหูว
1. สอบปฏิบัติโดยคัดเลือกเพลง จำนวน 2 บทเพลง โดยแต่ละเพลงต้องมีควำมยำวรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 นำที
2. พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำในกำรบรรเลง คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ต และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ

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 ร่วมกับเมโทรนอม
ที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดยทุกสเกลและอำร์เพจจิโอ ให้บรรเลงใน
บันไดเสียง D, A, and Bb
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: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet)
หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm
– Download File | Trumpet: Just Friends (Chet Baker)
– Download File | Trombone: Freddie Freeloader (Miles Davis)
– Download File | Alto Saxophone: Now’s the Time (Charlie Parker)
– Download File | Tenor Saxophone: Take the “A” Train (Brandford Marsalis)
● กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition) แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก่
a.
File no. 1 – Technique:
b.
File no. 2 – Piece
c.
File no. 3 – Transcription
โดยแต่ละไฟล์วิดีทัศน์ทสี่ ่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไม่มีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ชื่อ นำมสกุล และ file no. ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้

กลุ่มเครื่องคอร์ด piano, guitar
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอม
ที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดยทุกสเกลและอำร์เพจจิโอ ให้บรรเลงใน
บันไดเสียง D, A, and Bb
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7tth, 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. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm
– Download File | Piano: From “Danceland” (Earl ‘Bud’ Powell)
– Download File | Guitar: Billie’s Bounce (Wes Montgomery)
● กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition) แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก่
a.
File no. 1 – Technique:
b.
File no. 2 – Piece
c.
File no. 3 – Transcription
โดยแต่ละไฟล์วิดีทัศน์ทสี่ ่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไม่มีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ชื่อ นำมสกุล และ file no. ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้
เบส Double Bass, Electric Bass
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอม
ที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดยทุกสเกลและอำร์เพจจิโอ ให้บรรเลงใน
บันไดเสียง D, A, and Bb
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7tth, 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)
●
Accompaniment with walking bass at least 2 choruses
●
Solo Improvisation at least 1 chorus
●
ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
●

the audition has to be with a trio or quartet (horns, piano or guitar, and drums) or with a good quality backing track

3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm
– Download File | Bass: Exactly Like You
หมายเหตุ: ผู้สอบที่เลือกใช้ Electric Bass ในกำรสอบ หำกผ่ำนเข้ำศึกษำในหลักสูตร จะต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก

● กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition) แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก่
a.
File no. 1 – Technique:
b.
File no. 2 – Piece
c.
File no. 3 – Transcription
โดยแต่ละไฟล์วิดีทัศน์ทสี่ ่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไม่มีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ชื่อ นำมสกุล และ file no. ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้
กลองชุด
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอม
ที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดยทุกสเกลและอำร์เพจจิโอ ให้บรรเลงใน
บันไดเสียง D, A, and Bb
Scales: ประกอบด้วย Major Scales, Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales
Arpeggios: ประกอบด้วย Major7th, Dominant 7th, Minor 7tth, 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)
●
Accompaniment with swing patterns at least 2 choruses
●
Solo trade 4’s at least 1 chorus
●
ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
●
the audition has to be with a trio or quartet (horns, piano or guitar, and bass) or with a good quality backing
track
3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm
– Download File | Drums: Transcription for BM
● กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition) แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก่
a.
File no. 1 – Technique:
b.
File no. 2 – Piece
c.
File no. 3 – Transcription
โดยแต่ละไฟล์วิดีทัศน์ทสี่ ่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไม่มีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ชื่อ นำมสกุล และ file no. ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้

4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีสมัยนิยม ดังนี้
A. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีกีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโน แซกโซโฟน ทรัมเป็ต
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1 ถึง #12 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยมีควำมยำวไม่เกิน 15 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดโี อโดยเด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือทั้งสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่ อบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ - Piece (30 คะแนน)
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผสู้ อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของแต่ละเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น ผู้สอบต้อง
บรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำทีที่ผู้สอบเตรียมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผสู้ อบประพันธ์ขึ้นเองได้
2.สอบทักษะการบรรเลงในสไตล์ต่างๆ - Style Test (30 คะแนน)
บรรเลงเครื่องดนตรีให้สอดคล้องกับโน้ตที่กำหนดร่วมกับ Backing track ตำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ผู้สอบต้องแสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำใจในกำรบรรเลงดนตรีในแต่ละสไตล์ต่อไปนี้
#2 Blues
#3 Bossa
#4 R&B
3.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ - Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน)
บรรเลง Scale และ Arpeggio ต่อไปนี้เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth Note) ที่ควำมเร็ว 60-80bpm ทั้งขำขึ้นและลง ใน 2 Octaves ร่วมกับ
Metronome ที่ผสู้ อบต้องเปิดเอง
Scale
Arpeggio
#5 Ab Major Scale
#8 A# Major7
#6 B Melodic Minor Scale
#9 Db Minor7
#7 D Harmonic Minor Scale
#10 F# Dominant7
#11 E Minor7b5
4. สอบบรรเลงตามแบบฝึกหัดที่กาหนด - Etude Test (10 คะแนน)
#12 บรรเลง Etude ตำมเครื่องมือของตน ในลิงค์ที่กำหนดให้ Download Link ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองบนควำมเร็วตำมที่
โน้ตระบุ

B. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีกลองชุด
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1 ถึง #12 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยมีควำมยำวไม่เกิน 15 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดโี อโดยเด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือทั้งสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่ อบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ - Piece (40 คะแนน)
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผสู้ อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น ผูส้ อบต้อง
บรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำทีที่ผู้สอบเตรียมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผสู้ อบประพันธ์ขึ้นเองได้
2.สอบทักษะการบรรเลงในสไตล์ต่างๆ - Style Test (20 คะแนน)
บรรเลงเครื่องดนตรีให้สอดคล้องกับโน้ตที่กำหนดร่วมกับ Backing track ตำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ผู้สอบต้องแสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำใจในกำรบรรเลงดนตรีในแต่ละสไตล์ต่อไปนี้
#2 Blues
#3 Bossa
#4 R&B
3.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ - Scale and Arpeggio Test (20 คะแนน)
บรรเลง Scale และ Arpeggio ต่อไปนี้เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth Note) ที่ควำมเร็ว 60-80bpm ทั้งขำขึ้นและลง ใน 2 Octaves ร่วมกับ
Metronome ที่ผสู้ อบต้องเปิดเอง โดยบรรเลงบน Piano หรือเครื่อง Melody ต่ำงๆ
Scale
Arpeggio
#5 Ab Major Scale
#8 A# Major7
#6 B Melodic Minor Scale
#9 Db Minor7
#7 D Harmonic Minor Scale
#10 F# Dominant7
#11 E Minor7b5
4. สอบบรรเลงตามแบบฝึกหัดที่กาหนด - Etude Test (20 คะแนน)
#12 บรรเลง Etude ตำมเครื่องมือของตน ในลิงค์ที่กำหนดให้ Download Link ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองบนควำมเร็วตำมที่
โน้ตระบุ

C. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติขับร้อง
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1 ถึง #8 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีควำมยำวไม่เกิน 20 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดีโอโดย
เด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำของผู้สอบอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่ อบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ - Piece (70 คะแนน)
ขับร้องเพลง 3 บทเพลงที่ผู้สอบเลือกเองตำมข้อกำหนดต่อไปนี้ ร่วมกับนักดนตรีประกอบหรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเตรียมมำเองก็
ได้ โดยที่ Backing track ต้องไม่มีเสียงทำนองหลัก
#1 เพลงช้ำภำษำอังกฤษ 1 เพลง
#2 เพลงเร็วภำษำอังกฤษ 1 เพลง
#3 เพลงไทยหรือภำษำประจำชำติของผู้สอบ 1 เพลง (เป็นเพลงช้ำหรือเร็วก็ได้)
2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20 คะแนน)
ผู้สอบกดเสียง Root ของแต่ละสเกลที่ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริม่ ต้นร้องสเกลตำมคีย์ต่อไปนีร้ ่วมกับ Metronome ที่ควำมเร็ว 60-80
bpm เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth Note) ทั้งขำขึ้นและลงใน 1 Octave
#4 Bb Major scale
#5 E Natural minor scale
#6 F Melodic minor scale
#7 D Harmonic minor scale
3.สอบทักษะการจาทานองเพลง (10 คะแนน)
#8 ดำวน์โหลดไฟล์ตำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ฟังและจดจำทำนองเสียงเปียโนจำกไฟล์ [Melody] แล้วขับร้องทำนองดังกล่ำวร่วมกับ
ไฟล์ [Backing Track] โดยทีผ่ ู้สอบต้องเปิดไฟล์ [Backing track] จำกอุปกรณ์ของตนเอง (เลือกร้องเพียง 1 ไฟล์เสียงที่คีย์เหมำะสมกับระดับ
เสียงของผู้สอบ)

5. สาขาวิชาละครเพลง
วิชาที่ใช้สอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมกำหนดกำรของวิทยำลัย)
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
4. โสตทักษะ Grade 12 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติละครเพลง ดังนี้
1.
Technic: Two technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”)
a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant may be asked to sing in a higher or lower key according to
the voice type.)
2.
Pieces: Three songs:
c. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai
d. Two contrasting songs (for example, one up-tempo piece and one ballad piece, or songs of contrasting characters) of
applicant’s own choice from musical theatre repertoire
You are encouraged to show your awareness of movement or dance and acting while performing the repertoire.
** If you need guidance on the classical selection or for the free choice options, please contact the Voice Performance
Department at the College.
3.
One monologue:
e. The applicant chooses one monologue from the list provided by the Voice Performance Department, and perform it
from memory. The applicant can download monologue list from menu Sample Music via admission application page.
4.
Dance:
f. The applicant will present a ninety-second to two-minute dance piece choreographed to a musical theatre
repertoire. It can be choreographed by the applicant or by others. It is not necessary to sing while dancing the piece.
The applicant is required to bring their own music and speakers to the audition.
*** Summit a Public or Unlisted Youtube link of non-edited VDO recording by each song / acting / Dance (Only 2
technical exercises please record together in one link) ***

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 โดยให้ส่งเป็นลักษณะ
โน้ตเพลง และอำจแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ Audio หรือ MIDI (ในรูปแบบไฟล์ดจิ ิทัลหรือ CD) มำด้วย
2. สอบข้อเขียน (1 ชั่วโมง)
ผู้สมัครจะได้รับทำนองเพลงที่ยังไม่สมบูรณ์หลำยทำนอง จำกนั้นผู้สมัครจะต้องเลือกหนึ่งทำนองเพื่อนำไปแต่งให้สมบูรณ์ต่อไปอย่ำงน้อย “อีก
2 ประโยคเพลง” รวมทั้งแต่งส่วนของกำรบรรเลงประกอบเพิม่ เติมเพื่อให้ทำนองนั้นสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้องค์ประกอบต่ำงๆทำงดนตรี อำทิเช่น
เสียงประสำน Counterpoint พื้นผิวของดนตรี (texture) กำรสอบนี้ใช้เวลำทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงโดยผูส้ มัครสำมำรถใช้เปียโนในกำรทำข้อสอบได้
3. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ์ (ทั้งกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยำลัยหรือสอบผ่ำนวิดีโอในกรณีผสู้ มัครพำนักอยู่ในต่ำงประเทศ)
1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบคำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำมเป็นมำของ
บทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของทำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับกำรประพันธ์
ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ชื่นชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต
กรณีที่สอบโดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้ มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง หรือ อำจเป็นกำรสอบสัมภำษณ์โดยตรงกับอำจำรย์
ประจำสำขำผ่ำน 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 โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใดท่อนหนึ่งจำก
บทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก
3) ทดสอบทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด

7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหนึ่งในหลักสูตรดุรยิ ำงคศำสตรบัณฑิต ที่มุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ทำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึน้ 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 คุณสมบัตขิ องกำรเป็นครูสอนดนตรี วัดแววควำม
เป็นครู กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำรปัญหำ ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงกำรศึกษำ
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
เป็นกำรสอบปฏิบัตดิ ้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรทำงำน วัดแววควำมเป็นครูในเรื่องทักษะกำร
สื่อสำรและทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น รวมถึงกำรแก้ปญ
ั หำเฉพำะหน้ำ ภำวะผู้นำและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงกำรศึกษำ
วิธีจัดสอบออนไลน์ ดังนี้
1. การสอบข้อเขียน
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำรำยงำนตัวผ่ำนระบบ webex ก่อนเวลำสอบจริง 15 นำที
• กรรมกำรคุมสอบส่งข้อสอบให้ผู้เข้ำสอบ (PDF file) ผ่ำนระบบ webex
• กรรมกำรคุมสอบชี้แจงรำยละเอียดกำรสอบข้อเขียนและตอบข้อซักถำม
• สอบข้อเขียนสำหรับปริญญำตรี (สำมำรถค้นคว้ำเอกสำรได้)
* ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์คำตอบในไฟล์ Microsoft Word โดยใช้ตัวพิมพ์ Ansanang New Font 16 และบันทึกเป็นไฟล์ PDF
** ผู้เข้ำสอบต้อง log-in และเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบ
*** หำกผู้เข้ำสอบมีข้อซักถำมสำมำรถสอบถำมกรรมกำรคุมสอบผ่ำน webex
**** ผู้เข้ำสอบต้องส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกส่งภำยหลังอำจมีผลต่อคะแนนสอบหรือกำรตัดสิทธิ์กำรสอบ

2. การสอบปฎิบัติกลุ่ม
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำสอบปฎิบัติกลุ่มผ่ำนระบบ webex
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม

8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำที่นำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี เพื่อให้ผู้เรียน สำมำรถนำ
ควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปดำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมสำเร็จในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนควำมเป็น
เลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบริหำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร กำรดำเนินธุรกิจดนตรีระหว่ำงประเทศ
หลักกำรบัญชี-กำรเงิน กำรตลำดดิจิตัล กำรเป็นผู้ประกอบกำร และกฏหมำยในธุรกิจดนตรี เป็นต้น
นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะได้ฝึกภำคปฏิบตั ิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น พร้อมทั้ง
นักศึกษำจะได้รับโอกำส 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
ผู้สมัครจะต้องทำข้อสอบอัตนัย (ออนไลน์ ใน Google classroom ที่กำหนดเท่ำนั้น) ในวิชำเฉพำะทำงธุรกิจครอบคลุมเนื้อหำด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1.ควำมสำมำรถเชิงคณิตศำสตร์เพือ่ อธิบำยสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
2.ควำมรู้ทั่วไปและควำมรู้รอบตัว เพื่อกำรสร้ำงธุรกิจทำงดนตรี
3.วัดแววควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ (กำรแก้ปัญหำปัจจุบัน)
วิธีการสอบ ดังนี้
- สอบออนไลน์ ผ่ำน Google classroom
- ผู้สอบทุกคนต้อง log in เข้ำห้องเรียนก่อนเวลำทำข้อสอบโดย log in Email ส่วนตัวของผู้สอบเอง
- เมื่อถึงเวลำสอบจะมีลิ้งค์ ส่งเข้ำ Email ที่ log in ไว้ เพื่อให้ผู้สอบ คลิก ทำข้อสอบได้ทันที
- เมื่อหมดเวลำสอบ ระบบจะปิดรับคำตอบทันที ผู้สอบที่ส่งเกินกำหนดจะไม่ได้รับกำรตรวจข้อสอบ และถือว่ำไม่ผ่ำนกำรสอบวิชำสำขำ
อัตโนมัติ
• สอบถำมเพิ่มเติมติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน : คุณจิรำพร กิจรักษ์กุล เบอร์โทรศัพท์ 0944646562
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop
ละครเพลง

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม
สำขำวิชำละครเพลง

9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรทำงำนของ Sound ทฤษฎีพื้นฐำนของหลักกำรทำงเสียง
เพื่อที่จะเป็น sound engineer หรือ sound designer ในห้องบันทึกเสียงและนอกสถำนที่สำหรับกำรแสดงดนตรีสด เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือ
ของระบบเสียงครอบคลุมทั้งในระบบ analog และ digital เช่น ประเภทของไมโครโฟน, กำรใช้งำนและดูแลรักษำอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกีย่ วกับ
ระบบเสียงและเรียนรู้กำรสร้ำงผลงำนดนตรีและเสียงประกอบด้วย computer music เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนดนตรีและเสียง
ประกอบสื่อทุกชนิด
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
เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับหลักกำรทำงำนของไมโครโฟน และสำมำรถอธิบำยในเชิงเปรียบเทียบได้ในกรณีที่มีหลักกำรทำงำนที่คล้ำย
หรือแตกต่ำงกันระหว่ำงไมโครโฟนแต่ละประเภท, กำรกำเนิดเสียงและควำมเข้ำใจในตัวชิ้นงำนก่อนและหลังกระบวนกำรปรับแต่งเสียงว่ำมี
ควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร กำรวัดควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow, พื้นฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น, อุปกรณ์ในระบบ
เสียง, กำรผลิดดนตรีเชิงรวมด้วย computer music และ ควำมรู้ทวั่ ไปที่มีควำมสำคัญเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดนตรี
วิชาเฉพาะสาขา ด้วยวิธีจัดสอบออนไลน์ ดังนี้
กำรสอบคัดเลือกสำขำเทคโนโลยีดนตรีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1.
กำรสอบด้วยข้อสอบปรนัยผ่ำนโปรแกรม Kahoot
•
ผู้สอบเข้ำสอบและทำข้อสอบตำมเวลำที่กำหนด
•
หลังสอบเสร็จ (1-2 ชั่วโมง) อำจำรย์ผู้คมุ สอบจะกำหนดเวลำ เพื่อแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์ เพื่อไปสู่รอบสอบปำกเปล่ำ
•
ในระหว่ำงกำรสอบจะต้องเปิดกล้อง webcam ผ่ำนโปรแกรม Webex meeting ให้เห็นกำรทำงำนของผู้สอบตลอดเวลำ
•
ระหว่ำงกำรสอบผูส้ อบไม่สำมำรถเข้ำถึง Internet browser หรือ ข้อมูลหนังสือใดๆ หำกผู้คมุ สอบพบควำมผิดปกติของกำรทุจริตจะ
ถือว่ำหมดสิทธิสอบทันที
•
กำร Login เข้ำสอบให้ระบุ เลขทีส่ อบและตำมด้วยชื่อย่อภำษำอังกฤษสำมตัวแรก
2.
กำรสอบปำกเปล่ำผ่ำนโปรแกรม Webex meeting
•
จะทำกำรสอบปำกเปล่ำกับอำจำรย์ผู้คุมสอบแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Webex meeting
•
ในระหว่ำงกำรสอบจะต้องเปิดกล้อง webcam ให้ผู้คุมสอบเห็นหน้ำผู้สอบในคณะถำมคำถำมตลอดเวลำ
•
กำรสอบรอบนีจ้ ะรวมถึงกำรทดสอบกำรทุจริตจำกรอบแรก
•
กำรทดสอบควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนเทคโลโลยีดนตรี
•
กำร Login เข้ำสอบให้ระบุ ชื่อและเลขที่สอบ

อุปกรณ์ที่จาเป็นในการสอบ
1. อุปกรณ์สำหรับกำรเปิดกล้อง Web cam ผ่ำนโปรแกรม Webex
2. อุปกรณ์สำหรับกำรทำข้อสอบผ่ำนโปรแกรม Kahoot เช่น คอมพิวเตอร์, แทปเล็ตหรือโทรศัพท์มอื ถือ
3. สร้ำงบัญชีสำหรับกำร Log in โปรแกรม Kahoot และ Webex พร้อมชื่อกำร Log in ไว้ล่วงหน้ำก่อนวันสอบ
คาอธิบายการเตรียมการ application (Links)
Webex meeting download: https://www.webex.com/downloads.html
Webex meeting exam link: https://mahidol.webex.com/join/patcharapon.mon
Kahoot download: https://kahoot.com/home/mobile-app/
การเข้าร่วมสอบผ่าน Kahoot ด้วย Application

การเข้าร่วมสอบผ่าน Kahoot

ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดังนี้
เลือกสอบดนตรีประเภท (style)
คลำสสิค
ดนตรีไทย
แจ๊ส
สมัยนิยม / Pop
ละครเพลง

ดูข้อกำหนดกำรสอบของ
สำขำวิชำปฏิบัตดิ นตรีคลำสสิค
สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส
สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม
สำขำวิชำละครเพลง

