
รายละเอียดข้อมูลวิชาสอบ 
 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 
 
วิชาเอกการแสดงดนตรี 
 
A:  กีตาร์คลาสสิค 
แสดงคอนเสริ์ตความยาวอย่างน้อย 30 นาที โดยต้องแสดงถึงความสามารถในการแสดงและการถ่ายทอดทางดนตรีในระดับสูง ผลงานที่
น ามาบรรเลงควรมาจาก standard repertoire ของยุคสมัยที่หลากหลายและมสีไตล์ทีต่่างกัน ท้ังนี้จะต้องมีการบรรเลงผลงานท่ีมหีลาย
องก์หนึ่งบทด้วย 
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจากความจ า 
ข้อแนะน าในบันทกึวิดีโอการแสดง 
- ผู้สมัครสามารถบันทึกการแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
- วิดีโอบันทึกการแสดงต้องมีทั้งภาพและเสียง 
- ผู้สมัครจะต้องบันทึกการแสดงของตัวเองอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงในทุกรูปแบบ 
- ผู้สมัครควรแต่งกายอย่างเหมาะสมขณะบันทึกวิดีโอ 
 
B:  ขับร้องคลาสสิค  

Applicants will perform a thirty-minute recital of music that displays a high level of musical and technical 
proficiency. 
1.Two technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”) 

1. Accompanied – Choose one piece from No. 1 – No. 4 from The Art of Singing  
(Twenty-Four Vocalises), Op. 81 by Heinrich Panofka 
2.Unaccompanied – J. Lyon, Vocal Studies, No. 12 

2.Six Songs: 
1.One aria from an oratorio or cantata 
2.One aria from an opera or operetta 
3.One German Lied by a representative composer 
4.One French song composed by Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, or Duparc 
5.One song in English composed after 1900 
6. One song of the applicant’s own choice. 

Note: One piece from selection A. or B. above must be in Italian language. 
*** 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) *** 
 
C:  เคร่ืองสายสากล 
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 one movement of your choice from Bach’s solo sonatas/partitas/suites for your instrument. (excluding harp) 
3. 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. 
4. 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 center 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. 
 
D:  เคร่ืองเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค 

ในกรณีแสดงสด ผูส้มัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอารเ์พจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธีบันทึก
การแสดง ผู้สมคัรจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอรค์ีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ  
2. บทเพลง 

1) ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงที่
เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑม์าตรฐาน และมาจากยคุสมยัที่แตกต่างกัน ทั้งนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ที่แตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อย
ที่เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจ าเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมคัรต้อง
แสดงกับนักเปียโนตามข้อก าหนดของบทเพลง 

2) ผู้สมัครต้องแสดงท่อนคัดเลือกจากเพลงออเครสตร้า (Orchestral Excerpts) ที่แสดงความหลากหลายของจังหวะและสไตล ์
3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 

คณะกรรมการอาจให้อ่านโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 
 



 
 
 
E:  เคร่ืองลมทองเหลือง 
1. บรรเลง 5 Orchestra Excerpts ที่แสดงถึงดนตรหีลากหลายสไตล ์
2. ท าการแสดงเดีย่ว 30 นาที ที่แสดงถึงทักษะการบรรเลงบทเพลงในขั้นสูง บทเพลงที่น ามาแสดงควรเลือกจากบทเพลงมาตราฐาน ต่าง
ยุคสมยัและต่างสไตล์ ต้องมีหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงมาตราฐานหลักที่ต้องบรรเลงครบสมบูรณ์ (concertos, sonatas, etc.) 
* ต้องแสดงกับนักดนตรเีปียโนบรรเลงประกอบหากมีความจ าเป็นส าหรับบทเพลงที่เลือกท าการแสดง 
 
F:  เคร่ืองกระทบ 
1. Snare drum: 1 บทเพลง solo และ 2 orchestra excerpts 

- เลือก 1 etude จาก 12 Etudes by Delecluse หรือ 1 บทเพลง solo recital ที่ีมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 

- เลือก 2 excerpts 

- อาจมีการเรียกสอบ sight-reading  
2. Mallets: 2 บทเพลง marimba solo และ 2 orchestra excerpts 

- Two mallets – เลือกบทเพลงใดก็ได้จาก J.S. Bach Sonatas and Partitas for solo violin หรือ Suites for solo cello 

- Four Mallets – บทเพลง marimba solo ที่ประพันธ์ข้ึนในศตวรรษที่ 20 หรือ บทเพลง marimba concerto (ไม่ต้องมี 
accompaniment) ที่มีความยาวประมาณ 15-20 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital 

- เลือก 1 xylophone excerpt และ 1 glockenspiel excerpt 

- อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถงึการสอบ sight-reading 
3. Timpani: 1 บทเพลง solo, 2 orchestra excerpts  

- เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที 

- เลือก 2 orchestra excerpts จาก 2 ยุคท่ีแตกต่างกัน 
4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด) 

- ทักษะและจังหวะขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ (กลองชุด) 

- 1 บทเพลง solo ที่มีความยาวไมเ่กิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ที่มีการ
ตีพิมพ์ score จากส านักพิมพ์ ไมอ่นุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score  

 
G:  เปียโน 
1. บทเพลง 

1) ผู้สมัครต้องแสดงเดี่ยวบทเพลงเป็นเวลา 50 ถึง 60 นาที (ยกเว้น concerto) เพื่อท่ีแสดงศักยภาพด้านเทคนิคและทางดนตร ี
         2) เลือกบทเพลงจากบทเพลงมาตรฐานจากยุคที่แตกต่างกัน 

3) บทเพลงที่เลือกมาแสดงควรเลอืกบทเพลงที่มีสไตล์ที่แตกต่างและมีบทเพลงหลักอย่างน้อย 1 บทเพลง ตัวอย่างเช่น โซนาตา 
       4) ต้องบรรเลงจากความจ า 
 2. ข้อเขียน:  

เขียนบทความ 1 ถึง 2 หน้า double spaced (ขนาดตัวอักษร 12 points) โดยใช้ฟอนต์ Time News Roman ส่งบทความ
เป็น PDF เขียนเป็นภาษาอักกฤษในหัวข้อ “Piano playing in the 21st century”  หรือ “Your career goals” 
**ส าหรับผูส้มัครสอบชาวตา่งชาติและผูส้มัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดโีอการเล่นต่อเนื่องตามบทเพลงที่ก าหนดให้
โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
 
 



 
 
 

ข้อก าหนดส าหรับการส่งวีดิโอส าหรับออดิชัน 
 กรุณาอัดวีดโีอแนะน าตัว 1 นาทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 ช่ือ 

 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 โรงเรียนและอาจารย์ทีส่อนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 

 อื่นๆ 
----------------------------------------------------- 
ข้อก าหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  

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

 แต่ละวดีีโอต้องตั้งช่ือด้วย ช่ือนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือช่ือท่อน 

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

 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมคัรสอบเท่านั้น 

 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายไุม่เกินสองปีจากวันท่ียื่นใบสมัคร)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appendix 

 ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บนัใดเสียง C major) 
 

 
H:  เคร่ืองดนตรีไทย 
•  เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขมิ ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลงเดี่ยว อัตราจังหวะ 3 ช้ัน หน้าทับปรบไก่ ไม่น้อยกว่า 6 จังหวะหน้าทับและขับร้องเดี่ยว
อิสระ 1 เพลง เป็นอย่างต่ า 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง และเพลงตับ 1 
ตับเพลง เป็นอย่างต่ า 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยและกลองทัด ใช้หน้าทับเพลงตระโหมโรง และหน้าทับเสมอ และหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วน
กลองแขกและร ามะนา กลองสองหน้า ใช้หน้าทับประกอบบทเพลงเดี่ยวท่ีคณะกรรมการจดัเตรียมให้ 
2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน     
1. สอบปฏิบัติ ให้ใช้ลายเดี่ยวข้ันสงูในกลุ่มลายทางยาวและลายทางสั้น ในเครื่องดนตรี พิณ แคน โปงลาง 



2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่
ถูกต้อง 
 
I:  เคร่ืองดนตรีแจ๊ส 
(เคร่ืองดนตรีที่เปิดรับ: กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง กีต้าร์ไฟฟ้า เปียโน ดับเบิ้ลเบส และกลองชุด 
Pieces: ผู้สมัครจะต้องบรรเลงทั้งหมด 3 เพลงด้วยความจ า (ห้ามดูโน้ต) ตามข้อก าหนดดังนี ้
1. เลือกบรรเลง 1 เพลงตามความถนัด จากเพลงดังต่อไปนี ้

1. Confirmation by Charlie Parker 
2. Joy Spring by Clifford Brown 
3. Cherokee by Ray Noble 
4. Stablemates by Benny Golson 
5. Stella by Starlight by Victor Young 
6. Speak No Evil by Wayne Shorter 
7. Yes or No by Wayne Shorter 
8. Giant Steps by John Coltrane 
9. The Sorcerer by Herbie Hancock 
10. Infant Eyes by Wayne Shorter 
11. 26-2 by John Coltrane 

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ท านองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) Solo Improvisation อย่างน้อย 2 เที่ยว (solo 
Improvisation at least 2 choruses) ท านองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) โดยผู้สมคัรสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่อง
ประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย ท้ังนี้ การเรียบเรยีงเสยีงประสานขึ้นเองถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตเิป็น
อย่างยิ่ง 
2. บทเพลงที่ประพันธ์ข้ึนเอง 1 เพลง โดยบทเพลงนั้นจะต้องเป็นเพลงท่ีสามารแสดงให้เห็นถึงความสามารถขั้นสูงของผู้สอบในด้านต่างๆ
เช่น ความสามารถในการบรรเลงดนตรีแจส๊ ความเข้าใจในรูปแบบของจังหวะต่างๆ ฮารโ์มนีของดนตรีแจส๊ และความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับสไตล์ในลักษณะต่างๆ 
หมายเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย  
ส าหรับผู้สมัครสอบกลองชุด ผูส้อบจะต้องสามารถบรรเลงเพลงที่ประพันธ์ข้ึนเองโดยใช้เปียโนได้ด้วย โดยการบรรเลงโดยใช้เปียโนนั้น 
อาจจะเป็นการบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบหรือบรรเลงเดี่ยวก็ได้ และไมจ่ าเป็นต้องมี solo improvisation 
3. บทเพลงแจ๊สขั้นสูง 1 เพลง โดยผู้สอบจะต้องเลือกบทเพลงที่มีลกัษณะที่แตกตา่งออกไปจากสองเพลงท่ีผู้สอบเลือกจากสองข้อก าหนด
แรก 
การส่งผลงานบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition)  

ผู้สมคัรส่งบันทึกวิดีทัศน์ (video recording) ซึ่งการบันทึกวิดีทัศน์ จะแบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก ่
a. File no. 1 – Technique: 
b. File no. 2 – Piece 
c. File no. 3 – Transcription 

โดยแตล่ะไฟล์วิดีทัศน์ท่ีส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภาพที่ดี และบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดและไมม่ีการปรับแต่ง (edit) 
ใดๆ โดยขอใหผู้้สมคัรตั้งช่ือไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ช่ือ นามสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จดัมุมกลอ้งให้สามารถมองเห็นใบหน้าและนิ้ว
ของผู้สมัครได ้
 


