
ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

สำขำดนตรีสำกล 
ข้อก ำหนดกำรสอบปฏิบัติดนตรี คลำสสิค ดังนี ้
 
กีตำร์ 
บทเพลง: สองบทเพลงในลีลาที่ต่างกัน ความยากตั้งแต่ระดับง่ายถึงปานกลาง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, 
Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ 
ข้อแนะน ำในบันทกึวิดีโอกำรแสดง 
- ผู้สมัครสามารถบันทึกการแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
- วิดีโอบันทึกการแสดงต้องมีทั้งภาพและเสียง 
- ผู้สมัครจะต้องบันทึกการแสดงของตัวเองอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงในทุกรูปแบบ 
- ผู้สมัครควรแต่งกายอย่างเหมาะสมขณะบันมทึกวิดโีอ 
 
ขับร้อง 
1. เทคนิค: แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”) 

1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมายเลข 
11-15 

1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 1, จากPanofka, Op. 85 (ผู้เข้าสอบสามารถ
ร้องในบันไดเสียงท่ีสูงหรือต่า่กว่า ตามความเหมาะสมของเสียงตนเองได้) 
2. บทเพลง: 3 เพลง 

2.1 บทเพลงคลาสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 
2.2 บทเพลงเลือกตามความถนัด 2 เพลง 

• ถ้าผู้เข้าสอบไดร้ับการเรียนร้องเพลงคลาสสิคมาเป็นระยะเวลาหนึง่ คณะกรรมการเสนอใหผู้้เข้าสอบร้องเพลง 1 จากใน 2 (บทเพลงเลือก
ตามความถนดั) เป็นภาษาอื่นท่ีไมใ่ช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 
• ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเพลงประเภทคลาสสิก หรือมิวสคิัลเธียเตอร ์
• ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้น หรือการแสดงตามบทเพลง ระหว่างการร้องเพลง 
** หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกบทเพลงคลาสสคิ หรือการเลือกบทเพลงในการสอบ ผู้เข้าสอบสามารถตดิต่อสอบถามได้ท่ี
สาขาวิชาการขับร้อง วิทยาลยัดุรยิางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
***ส่งบันทึกวิดีโอการแสดงแบบ Public or Unlisted Youtube link วิดีโอการแสดงบันทึกแบบไม่มกีารตัดต่อภาพและเสียง ให้บันทึก
บทเพลงแยกแต่ละเพลง (แบบฝึกหัด 2 บท บันทึกรวมกันไฟล์เดียว)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปียโน 
1. เทคนิค: 
 Scales ในทุกบันไดเสยีงท้ัง major, harmonic minor และ melodic minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกัน
ในทิศทางเดียวกัน  (parallel motion) ทั้งขาข้ึนและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากบั 88 
 Arpeggios ทุกบันไดเสยีงท้ัง major และ minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel 
motion) ทั้งขาข้ึนและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 72  
2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องเล่นท้ังหมด 3 บทเพลง ด้วยความจ่า และไมต่้องเล่นเครื่องหมายย้อน 

1. บทเพลงแบบฝึกหดั 1 บท จากคีตกวียุคคลาสสิกหรือโรแมนติก 
2. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก (เลือกเล่น 1 ท่อนจากบทเพลงที่มีหลายท่อน) 
3. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษท่ี 20  

หมายเหต ุ
- ทุกอย่างเล่นจากความทรงจ่า 
- หากผู้สอบเคยเข้าทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่ำงน้อย 1 เพลง หรือมำกกว่ำ ในรอบถัดไป 
 * ส่าหรับผู้ทีไ่ม่สะดวกเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดโีอการเล่นของตนเอง โดยอยู่ในรูปแบบของ YouTube link คณุภาพสูงมาพร้อมกบั
ใบสมัคร โดยต้องถ่ายอย่างต่อเนื่องกันทุกเพลง ไม่มีการตัดต่อหรือแยกไฟล์ ในส่วนของ scale และ arpeggio  ให้เลือกบรรเลง 3 บันได
เสียงจากแตล่ะชนิด major, harmonic minor และ melodic minor 

 
เคร่ืองเป่ำลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. เทคนิค: เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลมุทุกออกเทฟ (Octave) ที่สามารถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมาติกสเกลไปถึง
โน้ตตัวสูงที่สุดและต่่าทีสุ่ดเท่าที่ผูส้มัครสามารถเล่นได้ในจังหวะปลานกลาง สิ่งที่ควรค่านึงถึงคือการน่าเสนอเสียงท่ีมีคณุภาพ (warm 
sound) และปราศจากข้อผิดพลาด  
2. บทเพลง: เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหดักึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกนั
อย่างโดดเด่นทั้งทางด้านการถ่ายทอดอารมณเ์พลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสามารถมาจากเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจากท่อนท่ีมี
ความแตกต่างกัน ระยะเวลาการแสดงท้ัง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นาที ในกรณีที่บทเพลงมีความยาวเกินผู้สมัครสามารถเลือกเล่นเฉพาะ
ท่อนท่ีตรงกับข้อก่าหนด สามารถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นการบังคับ 
3. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*  
*กรณีจัดสอบออนไลน ์จะยกเว้นการทดสอบส่วนน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองสำยสำกล (Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp) 
1. เทคนิค: ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลอืกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และ
จ่านวน Octaves ได้ และต้องท่าการบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องท่าการบรรเลง 2 บทเพลงที่มีความแตกตา่งกันทางด้านจังหวะและยคุสมยั เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการ
ตีความบทเพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ท้ังนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เปน็ 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได)้ โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาใน
การบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นาที ในการสอบแนะน่าใหผู้้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
3. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*  
*กรณีจัดสอบออนไลน ์จะยกเว้นการทดสอบส่วนน้ี 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสียง (Scale) และอาเพคจิโอ (Arpeggio) จากบันไดเสียงเมเจอร์ (Major) ที่อยู่ในช่วงเสียงที่สามารถเล่นได้
อย่างง่ายดาย และบรรเลงบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic) จากเสียงต่่าที่สุดไปถึงเสียงสูงที่สุดที่เล่นได้อย่างง่ายดาย ให้ค่านึงถึงเสียงที่
ไพเราะและความราบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปานกลาง และการอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ท่ีแสดงถึงทักษะทางด้านความเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในการบรรเลงบท
เพลง ควรเลือกบทเพลงมาตรฐานสามารถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรือ เพลงแบบฝึกหัด (Etude) สามารถใช้ต่างท่อนจากบทเพลง
เดียวกันได้ ระยะเวลา 2 บทเพลงรวมกันไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระยะเวลามีจ่ากัด อนุญาตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และ
สามารถบรรเลงบทเพลงร่วมกับนักดนตรีบรรเลงประกอบได้ 
 
 
เคร่ืองกระทบ 
1. บรรเลงบทเพลง 

Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สา่หรับ Snare drum โดยเลือกจากท่ีก่าหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า):  
Anthony Cirone – Portraits in Rhythm 
Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum 
Charles Wilcoxin – All American Drummer 

Marimba: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude ส่าหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจากท่ีก่าหนดมาให้ (หรือเพลงระดบั
เทียบเท่า): 

Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 
J.S. Bach – Violin Concerto in A minor (1st movement) 
Paul Creston – Concerto for Marimba (1st or 3rd movement) 

Timpani: บรรเลง 1 Etude ส่าหรับ Timpani 2 ใบ โดยเลือกจากที่ก่าหนดมาให้:  
Saul Goodman - Modern Method for Timpani  
John Beck - Concepts for Timpani 
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1) 

2. การสาธิตเทคนคิต่างๆ บนเครือ่งกระทบ 
Snare Drum: สาธิตการเล่น Rudiments ต่างๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้าไปเร็วและกลับมาช้า 
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไมเ่กิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทัง้ขาข้ึนและขาลง  

   บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไมเ่กิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขาข้ึนและขาลง  
Timpani: สาธติการปรับจูนขั้นเสยีงคู่ 4 และขั้นเสียงคู่ 5  

3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ Snare drum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


