
คู่มือการสอบระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
ก าหนดการรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) 

ก ำหนดกำร ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

1.  จ ำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมคัรทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป 

2.  ปิดรับสมัครและปิดส่งเอกสำรกำรสมคัร (ออนไลน์) 
• ส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบมำที่ 
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA 

ส. 4 ก.ย. 64 ส. 27 พ.ย. 64 ส. 5 ก.พ. 65 พฤ. 31 มี.ค. 65 

3. ประกำศรำยชื่อผู้สอบ และประกำศวัน เวลำ ห้องสอบ
ออนไลน์ส ำหรับวิชำเฉพำะสำขำและข้อเขียน 

ส. 11 ก.ย. 64 ส. 4 ธ.ค. 64 ส. 12 ก.พ. 65 ส. 2 เม.ย. 65 

4. วันสอบ: วิชำปฏิบัติดนตรี  
- ปิดส่ง  Audition Link   
• ส่งบันทึกกำรแสดง มำท่ี  
https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7 

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.  ประกำศรำยช่ือ ผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ 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 และช ำระค่ำลงทะเบียน  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 
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu  
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อสอบถามข้อมลู TIME:  www.timemusicexam.com   
ติดต่อสอบถามข้อมลู 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 
เป็นกำรศึกษำเพื่อผลติบัณฑติที่มคีุณภำพทำงด้ำนดนตรี ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีกำรศึกษำ ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ) จัดกำร
เรียนกำรสอน 9 สำขำวิชำเอก ไดแ้ก่ ปฏิบัติดนตรีคลำสสิก ดนตรีแจ๊ส กำรประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม ดนตรไีทยและดนตรี
ตะวันออก ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษำและกำรสอน และเทคโนโลยดีนตรี 
 
 โครงสร้ำงหลักสูตร  ศึกษำตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 139 หน่วยกิต ดังนี ้

(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป 7 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชำภำษำ 12 หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์ 4 หน่วยกิต 

ง. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ 7 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวน 103 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชำแกนดนตร ี 49 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชำบังคับสำขำ 48 หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิชำเลือกดนตร ี 6 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชำเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม 139 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย  
(Thailand International Music Examination: TIME) 

 
1. การน าผลสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดรุิยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำลัยก ำหนดใหผู้้สมัครต้องสอบวัดผลกับศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่งประเทศ
ไทย (TIME)  เพื่อพิจำรณำจัดระดบัควำมสำมำรถ โดยก ำหนดใหผู้ส้มัครต้องด ำเนินกำรสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 
และวิชำโสตทักษะ (ตำมข้อก ำหนดกำรสอบ)  
 ทั้งนี้ หำกผู้สมัครไมไ่ดส้มัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำน (<60%) และเป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย 
ผู้สมคัรจะเป็นผูส้อบผำ่นแบบมีเง่ือนไข และถูกจัดใหล้งทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ (เข้ำศึกษำแบบมีเงื่อนไข
รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร) 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อแก้เงื่อนไขรำยวิชำเรยีน ได้จนถึงวันท่ี 30 เมษำยน 
2565 
 
2. วิชาสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับ/สำขำวิชำ  ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ TIME (ทฤษฎีไทย) TIME  (ทฤษฎีสำกล)   TIME (โสตทักษะ) 

ปริญญำตร ี

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรีแจส๊ - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรไีทยและตะวันออก ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 

ดนตรสีมัยนยิม - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

กำรประพันธ์ดนตร ี - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ละครเพลง - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรีศึกษำและกำรสอน (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ดนตรีศึกษำและกำรสอน (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 

ธุรกิจดนตรี (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

ธุรกิจดนตรี (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 

เทคโนโลยีดนตรี (สำกล) - ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 12 

เทคโนโลยีดนตรี (ไทย) ยื่นผล  Grade 12 ยื่นผล  Grade 5 - 

 
3. การซ้ือใบสมัครสอบและสมัครสอบ 
ผู้สมคัรสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบและสมัครสอบ ได้ที่ 
1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 7219894 - 7  
2) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680 
3) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 1294542 - 6  
4) ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศพัท์ 02 8002525 ต่อ 2504, 2505 
 
4. กำรสอบมีทั้ง On-site และ Online (กรณุำตรวจสอบก่อนกำรสมัคร) 
 
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME (on-site/online):  www.timemusicexam.com   
โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680 
ติดต่อยื่นผลสอบผ่ำน TIME:  msadmission@mahidol.edu  



ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมคัรจบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยูช้ั่นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ด ี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้กลุม่พื้นฐำนดนตรี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี และ/หรอื โสตทักษะ (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนด TIME ที่ก ำหนดให้สอบ) 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ  (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ท่ีก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤตเิรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลยัฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติำมระเบยีบข้อบังคับของ
วิทยำลัยฯ ท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมผีลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพตดิ 
 
2. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 

ขั้นตอน รำยละเอียด 

1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 
2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 
1,500 บำท)  
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร ในรูปแบบไฟล์ pdf มำที ่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA    

2. กำรติดตำมกำรสอบ และประกำศต่ำงๆ ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมลูต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหสั
สมัครสอบ (log-in, COMMAS) 

3. สถำนท่ีสอบ Online Test 

Note: International students who can’t use Google Forms can send their documents to 
msinteradmission@mahidol.ac.th 
 
3. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ไฟล์ใบสมัคร (ท่ีกรอกข้อควำมครบถ้วน และลงนำมผูส้มัคร ลงนำมผู้ปกครอง) 
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ติดลงในใบสมัคร ในจุดที่ระบุใหต้ิดรปู)  
3. ไฟล์หนังสือรับรองจำกอำจำรยส์อนดนตรี 1 ฉบับ  
4. ไฟล์ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมดุพก) 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีนักศึกษำต่ำงชำติ)  1 ฉบับ 
6. ไฟล์หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

● วิทยำลัยจดัสอบปลีะ 4 ครั้ง ผูส้มัครทีไ่มผ่่ำนกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำทีผ่่ำนไว้ให้ ผูส้มัครสำมำรถน ำผลสอบ

ผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไมผ่่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2565)  

● กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำนในกำรสมัครสอบด้วย  

 
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมสีิทธ์ิเขำ้ศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด  
2. กรณีที่ผูผ้่ำนกำรสอบคัดเลือกมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ ไมด่ ำเนินกำรตำมวนัและเวลำที่วิทยำลยัก ำหนด จะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำต่อ 
 



 
5. รายละเอียดวิชาสอบ  

สำขำวิชำ  วิชำที่ต้องสอบ 
วิชำที่ต้องยื่นคะแนนสอบจำกศูนยส์อบเทียบดนตรี

แห่งประเทศไทย (TIME) 

ปฏิบัติดนตรีคลำสสิค 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

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

ดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรีแจส๊ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรสีมัยนยิม 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ละครเพลง 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

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

ดนตรีศึกษำและกำรสอน 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. ค าอธิบายเนื้อหาการสอบ 

● วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัตดินตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรตีำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบของแต่

ละเครื่องดนตรี แต่ละสไตล์   

● วิชำทฤษฎีดนตรไีทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ  

- ดูข้อมูลกำรน ำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ท่ีหน้ำ 3  
- สำมำรถยื่นผลสอบผำ่น TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2565 
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) และเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของวิทยำลัย ผู้สมคัรจะเป็นผูส้อบผำ่นแบบมี
เงื่อนไข (เรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในภำคกำรศึกษำปกติ) 
• เครื่องดนตรสีำกล : นักศึกษำต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำนในโครงสร้ำงหลักสูตร 2 ตัว ให้มีผลเป็นผำ่น จึงมีสิทธิ์ลงทะเบยีนรำยวิชำในกลุม่วิชำ
โสตทักษะ และ/หรือ กลุม่วิชำทฤษฎีดนตรี ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรได ้
• เครื่องดนตรไีทย : สอบวัดระดบัควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนยส์อบเทียบ TIME  ให้มีผลเป็นผ่ำน   

● สอบสมัภำษณ์ เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนวิชำปฏิบัตดินตรแีละวิชำเฉพำะสำขำ และวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มสีิทธิสอบสมัภำษณ์ตำมวัน เวลำ 

ที่ก ำหนด  

● ทดสอบภำษำอังกฤษ  

กำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรบัวิทยำลัยในกำรจดัชั้นเรียน จดัทดสอบให้เฉพำะผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำท่ีรำยงำนตัวและลงทะเบียนเรียน เนื้อหำ
กำรทดสอบครอบคลมุไวยกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (จัดทดสอบช่วงเดือนพฤษภำคม)  
ทั้งนี้ นักเรียนระดบัเตรียมอุดมดนตรี ม.6 ศึกษำต่อเนื่องในระดับปรญิญำตรี ต้องเข้ำทดสอบตำมก ำหนดกำรเดียวกัน 
 

● วิชำเฉพำะสำขำวิชำ ดูข้อมลูตำมข้อก ำหนดกำรสอบของแต่ละสำขำ 

 

● กำรเก็บคะแนนสอบส ำหรับผูส้มัครทีม่ีผลสอบไมผ่่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัคร ในรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีผู้สมคัรมผีลสอบผำ่นไว้ให้ 

และให้สิทธ์ิในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผ่ำน ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ท้ังนี้ ผู้สมคัรสำมำรถเก็บผลวิชำทีส่อบผ่ำนไว้ได้ 
เฉพำะครั้งที่สอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น    
  
 

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
และถือเป็นอนัสิน้สุดการตัดสินในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อก าหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาตรี 
 

1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสคิ 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี (คลาสสิค) ดังนี ้
 
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.  
 
ข้อแนะน าในบันทกึวิดีโอการแสดง 
- 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) *** 
 
 
เคร่ืองเป่าลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. เทคนิค   
เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึงโนต้ตัวสูงที่สุดและ
ต่ ำที่สุดเท่ำที่ผู้สมัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรค ำนึงถึงคือกำรน ำเสนอเสียงท่ีมีคณุภำพ (warm sound) และปรำศจำก
ข้อผิดพลำด  
2. บทเพลง 
 เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude)  2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงโดดเด่น
ทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค ท้ังนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
ระยะเวลำกำรแสดงท้ัง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผูส้มัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะท่อนท่ีตรงกับข้อก ำหนด 
สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เคร่ืองสายสากล (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. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสยีง (Scale) และอำเพคจิโอ (Arpeggio) จำกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major) และเนเชอรลัไมเนอร์ (Natural minor) 
ที่อยู่ในช่วงเสียงท่ีสำมำรถเล่นได้อย่ำงง่ำยดำย และบรรเลงบันไดเสยีงโครมำติก (Chromatic) จำกเสยีงต่ ำที่สุดไปถึงเสยีงสูงท่ีสุดที่เล่นได้อย่ำง
ง่ำยดำย ให้ค ำนึงถึงเสียงท่ีไพเรำะและควำมรำบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปำนกลำง และกำรอ่ำนโนต้ฉับพลัน (Sight Reading) 
2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ที่แสดงถึงทักษะทำงด้ำนควำมเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในกำรบรรเลงบทเพลง 
ควรเลือกบทเพลงมำตรฐำนสำมำรถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรอื เพลงแบบฝึกหัด (Etude) สำมำรถใช้ต่ำงท่อนจำกบทเพลงเดยีวกันได้ 
ระยะเวลำ 2 บทเพลงรวมกันไม่เกนิ 10 นำที เนื่องจำกระยะเวลำมจี ำกัด อนุญำตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และสำมำรถบรรเลง
บทเพลงร่วมกับนักดนตรีบรรเลงประกอบได ้
 
 
เคร่ืองกระทบ 
1. เพลงท่ีใช้สอบเครื่องกระทบ 
Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude ส ำหรับ Snare drum โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (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 ส ำหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ): 
      Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 
      J.S. Bach – Sonata and Partitas for Violin, Suites for Cello 
บรรเลง 1 บทเพลงส ำหรบั 4 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกท่ีเพลงก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ): 
Mathias Schmitt – Ghania 
    Ney Rosauro – Three Preludes 
      Benjamin Wittiber – Rhythm Dance 
      Clair Omar Musser – Etudes for Marimba 
Timpani: บรรเลง 1 Etude ส ำหรับ Timpani 3-4 ใบ โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้:  
Saul Goodman - Modern Method for Timpani  
John Beck - Concepts for Timpani 
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1) 
2. กำรสำธิตเทคนคิต่ำงๆ บนเครือ่งกระทบ 
Snare Drum: สำธิตกำรเล่น Rudiments ต่ำงๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้ำไปเร็วและกลับมำช้ำ 
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไมเ่กิน 7 sharps, 7 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง  
บรรเลงบันไดเสยีง 2 บันไดเสยีงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 7 sharps, 7 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง  
Timpani: สำธติกำรปรับจูนขั้นเสยีงคู่ 4 ขั้นเสียงคู่ 5 และขั้นเสยีงคู่ 8  
3. กำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ Snare drum 
 
 
 
 



เปียโน 
1. เทคนิค 
 1. เล่น scale ในบันไดเสียง major และ minor ทุกบันไดเสียงท้ังสองมือในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) ยำว 4 octaves ทั้งขำข้ึน
และขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมัครสอบต้องเลือก 1บันไดเสียงจำกแตล่ะกลุ่มที่ก ำหนดด้ำนลำ่ง 
-  D, E, G และ A major  -  F และ B major 
-  Major คีย์ด ำ   -  Harmonic minor คีย์ขำว 
-  Harmonic minor คีย์ด ำ  -  Melodic minor คีย์ขำว 
-  Melodic minor คีย์ด ำ 
2. เล่น arpeggios บันไดเสยีง major และ minor ทุกบันไดเสียงในทิศทำงตรงกันข้ำม (contrary motion) 2 octaves ควำมเร็วต่อโน้ต 
ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 80 ผู้สมคัรสอบต้องเลือก 1 บันไดเสยีงจำกแต่ละกลุ่มที่ก ำหนดด้ำนล่ำง 
-  Major คีย์ขำว   -  Major คีย์ด ำ 
-  Minor คีย์ขำว   -  Minor คีย์ด ำ 
* กำรเล่น scale และ arpeggios ต้องตำมด้วย cadence (I-IV-I-V7-I)  ในทุกกำรพลิกกลับทุกคีย์และต้องบรรเลงจำกควำมจ ำเท่ำน้ัน 
2. บทเพลง เลือก 4 บทเพลงจำกท่ีก ำหนดให้ 
บทเพลงทุกเพลงต้องบรรเลงจำกควำมจ ำเท่ำน้ัน ไม่มีกำรเล่นย้อน และไม่อนุญำตให้เลือกบทเพลงนอกอ่ืนเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ 
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) โซนำตำท่อนแรกท่ีประพันธ์โดยนักประพันธ์เพลงยุคคลำสสิก 
  4) 1 บทเพลง 1 จำกยุคโรแมนติก หรือ ศตวรรษที่ 20 หรือร่วมสมัย 
3. บทเพลงสั้นๆที่มอบหมำยให้ศึกษำ 
         โน้ตเพลงจะมอบหมำยให้ผูส้มัครสอบหนึ่งเดือนก่อนวันสอบ 
 
**ส ำหรับผูส้มัครสอบชำวตำ่งชำติและผูส้มัครที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโีอกำรเล่นตำมบทเพลงที่ก ำหนดใหต้่อเนือ่งให้
โดยที่ไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร 
**ผู้สมัครสอบที่สอบผ่ำน TIME examination เปียโนเกรด 12 สำมำรถยื่นผลสอบแทนกำรออดิชัน อย่ำงไรกผ็ู้สมคัรสอบไมม่ีควำมจ ำเป็นต้อง
สอบเปียโนของ TIME examination 
  
ข้อก าหนดส าหรับการส่งวีดิโอส าหรับออดิชัน 
 กรุณำอัดวีดโีอแนะน ำตัว 1 นำทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้: 

●  ช่ือ 

●  ระดับกำรศึกษำและวิชำเอก 

●  โรงเรียนและอำจำรย์ทีส่อนรวมถึงระดับกำรเล่นเปียโน 

●  อื่นๆ 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



ข้อก ำหนดของกำรบันทึกภำพและเสียง:  

●  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 

●  ไม่มีกำรตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมคัรสอบเท่ำนั้น 

●  ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยไุม่เกินสองปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Appendix 

●  ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บนัใดเสียง C major) 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี  
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3. ทฤษฎีและประวตัิดนตรีไทย Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 5  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดังนี ้
 
ขับร้องไทย   
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตบัต้นเพลงฉิ่ง และเลือกเพลงในระดับอัตรำจังหวะสำมชั้น หน้ำทับปรบไก่ ซึง่ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับจ ำนวน 1 
บทเพลง  
2. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตฉีิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้   สำมำรถอ่ำนโน้ตและออกเสียงสูง – ต่ ำ ในท ำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 
สำมชั้น และสำมำรถขับร้องตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจดัเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ  
3. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับรอ้ง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำ จังหวะ คุณภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรขับร้องที่ถูกต้อง 
 
เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่เพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ด้วยเพลงอัตรำจังหวะ สำมชั้น จังหวะหน้ำทับปรบไก่ ซึ่งไม่น้อยกว่ำ 6 จังหวะหน้ำทับจ ำนวน 1 เพลง และ
เลือกบรรเลงเพลงเดีย่วจ ำนวน 1 เพลง 
2.  พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำในกำรบรรเลง คณุภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตฉีิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้ สำมำรถอ่ำนโน้ต ในท ำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น และสำมำรถ
บรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจดัเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
ปี่พาทย์ เคร่ืองมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก 
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก  เพลงรัวสำมลำ และบทเพลงเดี่ยวจ ำนวน 1บทเพลง  
2.  พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง  ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำในกำรบรรเลง คณุภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตฉีิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้    สำมำรถอ่ำนโน้ตในท ำนองอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น และสำมำรถ
บรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจดัเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองหนังไทย    ตะโพนไทย กลองแขก โทน-ร ามะนา 
1. สอบปฏิบัติเครื่องหนัง จ ำนวน 3 ช้ิน ดังนี้   
(1) ตะโพนไทย   ใช้หน้ำทับปรบไก่และหน้ำทับสองไม้  สำมชั้น 
(2) กลองแขก     ใช้หน้ำทับปรบไก่และสองไม้  สำมชั้น 
(3) โทน-ร ำมะนำ ใช้หน้ำทับปรบไก่และสองไม้  สำมชั้น 
2.  พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง  ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำในกำรบรรเลง คณุภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถตฉีิ่งในอัตรำจังหวะต่ำงๆ ได้   สำมำรถอ่ำนโน้ตหน้ำทับ และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
 
 



 
เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน  เคร่ืองมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ 
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี แคน ในบทเพลง ลำยทำงยำวหรือลำยทำงสั้น 
                                    พิณ ในบทเพลง ลำยล ำเพลินหรือลำยผู้ไท  
                                    โปงลำง ในบทเพลง ลำยล ำเพลิน 
                                    โหวต ในบทเพลง ลำยล ำเพลินแก้วหน้ำม้ำ 
                                    ซอ    ในบทเพลง ลำยผู้ไทหรือลำยสทีันดร 
2.  พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง  ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำในกำรบรรเลง คณุภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ต และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจดัเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองดนตรีตะวันออก เคร่ืองมือ หย่างฉิน กู่เจิง เอ้อหูว   
1. สอบปฏิบัติโดยคดัเลือกเพลง จ ำนวน 2 บทเพลง โดยแต่ละเพลงต้องมีควำมยำวรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ  8 นำที 
2.  พิจำรณำจำกทักษะกำรบรรเลง  ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นย ำในกำรบรรเลง คณุภำพเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ต และสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจดัเตรียมให้ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ดังนี ้
 
กลุ่มเคร่ืองเป่า saxophone, trumpet, trombone 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ 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 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
• ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 
• Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses) 
• ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน (quartet) 
หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 
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) แบง่ออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก ่

a. File no. 1 – Technique: 
b. File no. 2 – Piece 
c. File no. 3 – Transcription 
โดยแตล่ะไฟล์วิดีทัศน์ท่ีส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไมม่ีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งช่ือไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ช่ือ นำมสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้ 
 
 
 
 
 
 

https://www.music.mahidol.ac.th/th/admission-requirements/bachelor-of-music/
https://drive.google.com/file/d/1DIU4xUKW4-oHrkvwR2X9mLnzKIg8UQNp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xc9BDEjlfQ2zNxe7gVA3ILPYcERdRDam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXPvhTBL8mU1Evo0KUrRWgKOKhR8Cw9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkcSpVZBMqUg6oumxhn91FoTdSC2kabl/view?usp=sharing


กลุ่มเครื่องคอร์ด piano, guitar 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ 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 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
●  ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 
●  Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (solo Improvisation at least 2 choruses) 
●  บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เทีย่ว (Accompaniment at least 1 chorus) 
●  ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
●  หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน 
(quartet) หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 
3. 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) แบง่ออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก ่

a. File no. 1 – Technique: 
b. File no. 2 – Piece 
c. File no. 3 – Transcription 
โดยแตล่ะไฟล์วิดีทัศน์ท่ีส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไมม่ีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งช่ือไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ช่ือ นำมสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้ 
 

เบส Double Bass, Electric Bass 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ 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 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
●  ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 
●  Accompaniment with walking bass at least 2 choruses 
●  Solo Improvisation at least 1 chorus 
●  ท ำนองจบ 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 หำกผ่ำนเข้ำศึกษำในหลักสตูร จะต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก 
 

https://www.music.mahidol.ac.th/th/admission-requirements/bachelor-of-music/
https://drive.google.com/file/d/1Z1I9gFLe_yaESixdrm3lO7vlAHwsNCfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSwNUWtKRFrDgl6iqOQ0Nck7W6D6g6jQ/view?usp=sharing
https://www.music.mahidol.ac.th/th/admission-requirements/bachelor-of-music/
https://drive.google.com/file/d/10F_fQobwEfLy5I-D9Xmou-liB32Rzp9I/view?usp=sharing


● กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition) แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก ่

a. File no. 1 – Technique: 
b. File no. 2 – Piece 
c. File no. 3 – Transcription 
โดยแตล่ะไฟล์วิดีทัศน์ท่ีส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไมม่ีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งช่ือไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ช่ือ นำมสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้ 
 
กลองชุด 
1. Technique: บรรเลง Scales & Arpeggios โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ 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 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing ยกตัวอย่ำงเช่น Billie Bounce, Au 
Privave, Take a Train, etc โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย 
●  ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus) 
●  Accompaniment with swing patterns at least 2 choruses 
●  Solo trade 4’s at least 1 chorus 
●  ท ำนองจบ 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) แบง่ออกเป็น 3 ไฟล์ ได้แก ่

a. File no. 1 – Technique: 
b. File no. 2 – Piece 
c. File no. 3 – Transcription 
โดยแตล่ะไฟล์วิดีทัศน์ท่ีส่ง จะต้องบันทึกด้วยคุณภำพที่ดี และบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีกำรหยุดและไมม่ีกำรปรับแต่ง (edit) ใดๆ โดย
ขอให้ผู้สมัครตั้งช่ือไฟล์แต่ละไฟล์ โดยระบุ ช่ือ นำมสกุล และ file no.  ทั้งนี้ ขอให้จัดมุมกล้องให้สำมำรถมองเห็นใบหน้ำและนิ้วของผู้สมัครได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.music.mahidol.ac.th/th/admission-requirements/bachelor-of-music/
https://drive.google.com/file/d/130DmFJubCl8E0ByUC9pwHpHblE3Jm--U/view?usp=sharing


4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสมัยนิยม ดังนี ้
 
A. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรีกีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโน แซกโซโฟน ทรัมเป็ต 
●  ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1   ถึง #12 ต่อไปนี้ตำมข้อก ำหนดทั้งหมด 
●  บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยมีควำมยำวไมเ่กิน 15 นำทีเท่ำนั้น  และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดโีอโดยเดด็ขำด   
●  มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือท้ังสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอยำ่งชัดเจน   
●  ผู้สอบต้องกลำ่วแนะน ำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่อบ)  
●  บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน  
 
1.เพลงสอบ - Piece (30 คะแนน) 
 #1 บรรเลงเพลงสอบที่ผูส้อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของแตล่ะเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น  ผู้สอบต้อง
บรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำทีที่ผู้สอบเตรียมมำเอง  และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผูส้อบประพันธ์ข้ึนเองได้ 
 
2.สอบทักษะการบรรเลงในสไตล์ต่างๆ - Style Test (30 คะแนน) 
 บรรเลงเครื่องดนตรีใหส้อดคล้องกับโน้ตที่ก ำหนดร่วมกับ Backing track ตำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ผู้สอบต้องแสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำใจในกำรบรรเลงดนตรีในแตล่ะสไตลต์่อไปนี้  
#2 Blues  #3 Bossa  #4 R&B   
 
3.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ - Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน) 
 บรรเลง Scale และ Arpeggio ตอ่ไปนี้เป็นโนต้เขบ็ต 1 ช้ัน (Eighth Note) ที่ควำมเร็ว 60-80bpm ทั้งขำข้ึนและลง  ใน 2 Octaves ร่วมกับ 
Metronome ที่ผูส้อบต้องเปดิเอง   
 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. สอบบรรเลงตามแบบฝึกหัดที่ก าหนด - Etude Test (10 คะแนน) 
 #12 บรรเลง Etude ตำมเครื่องมอืของตน ในลิงค์ท่ีก ำหนดให้ Download Link ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปดิเองบนควำมเร็วตำมที่
โน้ตระบ ุ
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19FRVXSm2xdUDArVSwGGy_gzYBYSf2h1s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rh9XJpRZ0BKIcw9giURMr76OH1GiZ8Q5?usp=sharing


B. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรีกลองชุด 
●  ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1   ถึง #12 ต่อไปนี้ตำมข้อก ำหนดทั้งหมด 
●  บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยมีควำมยำวไมเ่กิน 15 นำทีเท่ำนั้น  และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดโีอโดยเดด็ขำด   
●  มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือท้ังสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอยำ่งชัดเจน   
●  ผู้สอบต้องกลำ่วแนะน ำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่อบ)  
●  บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน  
 
1.เพลงสอบ - Piece (40 คะแนน) 
 #1 บรรเลงเพลงสอบที่ผูส้อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของเครื่องมือให้กรรมกำรไดเ้ห็น  ผูส้อบต้อง
บรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำทีที่ผู้สอบเตรียมมำเอง  และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผูส้อบประพันธ์ข้ึนเองได้ 
 
2.สอบทักษะการบรรเลงในสไตล์ต่างๆ - Style Test (20 คะแนน) 
 บรรเลงเครื่องดนตรีใหส้อดคล้องกับโน้ตที่ก ำหนดร่วมกับ Backing track ตำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ผู้สอบต้องแสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำใจในกำรบรรเลงดนตรีในแตล่ะสไตลต์่อไปนี้  
#2 Blues  #3 Bossa  #4 R&B   
 
3.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ - Scale and Arpeggio Test (20 คะแนน) 
 บรรเลง Scale และ Arpeggio ตอ่ไปนี้เป็นโนต้เขบ็ต 1 ช้ัน (Eighth Note) ที่ควำมเร็ว 60-80bpm ทั้งขำข้ึนและลง  ใน 2 Octaves ร่วมกับ 
Metronome ที่ผูส้อบต้องเปดิเอง  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. สอบบรรเลงตามแบบฝึกหัดที่ก าหนด - Etude Test (20 คะแนน) 
 #12 บรรเลง Etude ตำมเครื่องมอืของตน ในลิงค์ท่ีก ำหนดให้ Download Link ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปดิเองบนควำมเร็วตำมที่
โน้ตระบ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19FRVXSm2xdUDArVSwGGy_gzYBYSf2h1s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rh9XJpRZ0BKIcw9giURMr76OH1GiZ8Q5?usp=sharing


C. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติขับร้อง 
●  ผู้สอบปฏบิัติทุกคนต้องบันทึกคลปิวีดีโอกำรปฏิบัติจำกข้อ #1 ถึง #8 ต่อไปนี้ตำมข้อก ำหนดทั้งหมด 
●  บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน  โดยคลิปวีดีโอต้องมีควำมยำวไมเ่กิน  20 นำทีเท่ำนั้น  และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดีโอโดย
เด็ดขำด   
●  มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำของผู้สอบอย่ำงชัดเจน 
●  ผู้สอบต้องกลำ่วแนะน ำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ช่ือ, รหสัผูส้มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบทีส่อบ)  
●  บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน   
 
1.เพลงสอบ - Piece (70 คะแนน) 
 ขับร้องเพลง 3 บทเพลงที่ผู้สอบเลอืกเองตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้  ร่วมกับนักดนตรีประกอบหรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเตรียมมำเองก็
ได้  โดยที่ Backing track ต้องไมม่ีเสียงท ำนองหลัก 
 #1 เพลงช้ำภำษำอังกฤษ 1 เพลง 
 #2 เพลงเร็วภำษำอังกฤษ 1 เพลง 
 #3 เพลงไทยหรือภำษำประจ ำชำติของผู้สอบ 1 เพลง (เป็นเพลงช้ำหรือเร็วกไ็ด้) 
 
2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20 คะแนน) 
 ผู้สอบกดเสียง Root ของแต่ละสเกลที่ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริม่ต้นร้องสเกลตำมคยี์ต่อไปนีร้่วมกับ Metronome ที่ควำมเร็ว 60-80 
bpm เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน (Eighth Note) ทั้งขำข้ึนและลงใน 1 Octave 
 #4 Bb Major scale 
 #5 E Natural minor scale 
 #6 F Melodic minor scale 
 #7 D Harmonic minor scale 
 
3.สอบทักษะการจ าท านองเพลง (10 คะแนน) 
 #8 ดำวน์โหลดไฟลต์ำมลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ฟังและจดจ ำท ำนองเสียงเปียโนจำกไฟล์ [Melody]  แล้วขับร้องท ำนองดังกล่ำวร่วมกับ
ไฟล์ [Backing Track] โดยทีผู่้สอบต้องเปิดไฟล์  [Backing track] จำกอุปกรณ์ของตนเอง (เลือกร้องเพียง 1 ไฟล์เสยีงท่ีคีย์เหมำะสมกบัระดับ
เสียงของผู้สอบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/15umAs0bReJeObOLlr5kRjC8_VPay2fWx?usp=sharing


5. สาขาวิชาละครเพลง 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
  
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติละครเพลง 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 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. กำรประพันธ์ดนตรี 3 ส่วน ได้แก่ ส่งผลงำน และสอบวิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ 
2. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3.  ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4. โสตทักษะ Grade 12  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
* รับสมัครสอบผู้ถนัดกำรประพันธ์ดนตรี โดยรับสมัครผูเ้ล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด 
 
ข้อก าหนดการสอบการประพันธด์นตรี ดังนี้ 
 
1. ข้อก ำหนดกำรส่งผลงำน (น ำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ) 
 ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองอย่ำงน้อย 2 ผลงำน ส ำหรบัเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีแบบใดก็ได้ โดยใหส้่งเป็นลักษณะ
โน้ตเพลง และอำจแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ Audio หรือ MIDI (ในรูปแบบไฟล์ดจิิทัลหรือ CD) มำด้วย 
2. สอบข้อเขียน (1 ช่ัวโมง) 
 ผู้สมคัรจะไดร้ับท ำนองเพลงที่ยังไม่สมบรูณห์ลำยท ำนอง จำกน้ันผู้สมัครจะต้องเลือกหนึ่งท ำนองเพื่อน ำไปแต่งให้สมบูรณ์ต่อไปอย่ำงน้อย “อีก 
2 ประโยคเพลง” รวมทั้งแต่งส่วนของกำรบรรเลงประกอบเพิม่เตมิเพื่อให้ท ำนองนั้นสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้องค์ประกอบต่ำงๆทำงดนตรี อำทิเช่น 
เสียงประสำน Counterpoint พื้นผิวของดนตรี (texture) กำรสอบนี้ใช้เวลำทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมงโดยผูส้มคัรสำมำรถใช้เปียโนในกำรท ำข้อสอบได้  
3. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ ์(ทั้งกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยำลัยหรือสอบผ่ำนวดิีโอในกรณีผูส้มคัรพ ำนักอยู่ในต่ำงประเทศ) 
1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบค ำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำมเป็นมำของ
บทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของท ำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผู้สมคัรเกี่ยวกับกำรประพันธ์
ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรทีี่ช่ืนชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต  
กรณีที่สอบโดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้มัครจะต้องกลำ่วถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง หรือ อำจเป็นกำรสอบสัมภำษณ์โดยตรงกับอำจำรย์
ประจ ำสำขำผำ่น ออนไลน์แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เช่น Skype Zoom Webex 
2) ผู้สมัครจะต้องแสดงควำมสำมำรถอื่นๆทำงดนตรีนอกเหนือจำกกำรประพันธด์นตรี (เปยีโนหรือเครือ่งดนตรีอื่นๆ) 
a. Scale และ Arpeggio จำกบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์จ ำนวน 3 บันไดเสียง (เล่นแตล่ะบันไดเสยีงจ ำนวน 2 octaves) 
b. บรรเลงบทประพันธส์ั้นๆ ท่ีมีควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรเีอกท่ีถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใดท่อนหนึ่งจำก
บทประพันธ์ท่ีเป็นที่รู้จัก 
3) ทดสอบทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน 

สำขำวิชำดนตรีศึกษำและกำรสอน เป็นสำขำหนึ่งในหลักสูตรดุรยิำงคศำสตรบัณฑติ ที่มุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ท ำงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึน้ ทำงด้ำนวิชำกำร กำรสอนดนตรีและกำรจัดกำรศึกษำดนตรี โดยกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชำกำรและกำรปฏบิัติ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิดต่ำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจดักิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้รยีน
ดนตรี หลักสตูรดนตรี กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนดนตรี จติวิทยำดนตรีศึกษำ พฤติกรรมและกระบวนกำรเรียนรูด้นตรี กำรค้นควำ้และ
พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำดนตรี เป็นต้น 
 
เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไป 
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.50 
2. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) น ำมำส่งวันสอบสัมภำษณ ์
3. จดหมำยแนะน ำปิดผนึกจำกครทูี่ปรึกษำหรือครูประจ ำช้ัน 1 ฉบับ (ส่งมำพร้อมกันในวันที่มำสมัครสอบ)  
 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกจำก) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 2 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน และปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ / ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
4.1 เครื่องดนตรสีำกล  1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 
4.2 เครื่องดนตรไีทย  1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5 
 
ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา   ดังนี้  
1. สอบข้อเขียน  
เป็นกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้และแนวคิดในกำรสอนดนตรี กำรศึกษำและกระบวน กำรเรียนรู้ คณุสมบัตขิองกำรเป็นครูสอนดนตรี วัดแววควำม
เป็นครู กระบวนกำรคดิวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำรปัญหำ ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค์ทำงกำรศึกษำ 
2. สอบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
เป็นกำรสอบปฏิบัตดิ้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดงทัศนคติในด้ำนกำรศึกษำและกำรท ำงำน วัดแววควำมเป็นครูในเรื่องทักษะกำร
สื่อสำรและทักษะกำรท ำงำนร่วมกบัผู้อื่น รวมถึงกำรแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำ ภำวะผู้น ำและกำรใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ทำงกำรศึกษำ 
  
วิธีจัดสอบออนไลน์ ดังนี ้
1. การสอบข้อเขียน 
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำรำยงำนตัวผ่ำนระบบ webex ก่อนเวลำสอบจริง 15 นำที 
• กรรมกำรคมุสอบส่งข้อสอบให้ผู้เข้ำสอบ (PDF file) ผ่ำนระบบ webex 
• กรรมกำรคมุสอบช้ีแจงรำยละเอยีดกำรสอบข้อเขียนและตอบข้อซกัถำม 
•  สอบข้อเขียนส ำหรับปริญญำตร ี(สำมำรถค้นคว้ำเอกสำรได้) 
* ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์ค ำตอบในไฟล ์Microsoft Word โดยใช้ตัวพิมพ ์Ansanang New Font 16 และบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
** ผู้เข้ำสอบต้อง log-in และเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบ 
*** หำกผู้เข้ำสอบมีข้อซักถำมสำมำรถสอบถำมกรรมกำรคมุสอบผำ่น webex  
**** ผู้เข้ำสอบต้องส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกส่งภำยหลังอำจมผีลต่อคะแนนสอบหรอืกำรตัดสิทธ์ิกำรสอบ 



 
2. การสอบปฎิบัติกลุ่ม 
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำสอบปฎบิัติกลุ่มผ่ำนระบบ webex 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 

ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี 
สำขำธุรกิจดนตรี เป็นสำขำท่ีน ำควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถทำงดำ้นดนตรี เพื่อใหผู้้เรยีน สำมำรถน ำ
ควำมรู้ทั้ง 2 ด้ำนไปด ำเนินธุรกิจ และประกอบอำชีพได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จในอนำคต โดยเน้นในเรื่องกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนควำมเป็น
เลิศทำงดนตรี และควำมรู้ทำงบรหิำรธุรกิจ อำทิ หลักกำรตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร กำรด ำเนินธุรกิจดนตรรีะหว่ำงประเทศ 
หลักกำรบญัชี-กำรเงิน กำรตลำดดิจิตัล กำรเป็นผู้ประกอบกำร และกฏหมำยในธุรกิจดนตรี เป็นต้น  
นอกจำกภำคทฤษฎี นักศึกษำในสำขำธุรกิจดนตรีจะไดฝ้ึกภำคปฏิบตัิในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษของนักศึกษำเองในแต่ละรุ่น พร้อมทั้ง
นักศึกษำจะได้รับโอกำส เข้ำฝึกงำนกับสถำนประกอบกำรทำงด้ำนธรุกิจดนตรีชั้นน ำของประเทศไทย 
 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกสอบ) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ) 
4.1 เครื่องดนตรสีำกล  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 
4.2 เครื่องดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5 
 
ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา   ดังนี้  
ผู้สมคัรจะต้องท ำข้อสอบอัตนัย (ออนไลน์ ใน Google classroom ที่ก ำหนดเท่ำน้ัน) ในวิชำเฉพำะทำงธุรกิจครอบคลมุเนื้อหำด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1.ควำมสำมำรถเชิงคณติศำสตรเ์พือ่อธิบำยสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
2.ควำมรู้ทั่วไปและควำมรู้รอบตัว เพื่อกำรสร้ำงธุรกิจทำงดนตรี   
3.วัดแววควำมสำมำรถทำงด้ำนธรุกิจ (กำรแก้ปัญหำปัจจุบัน) 
วิธีการสอบ ดังนี้ 
- สอบออนไลน์ ผ่ำน Google classroom  
- ผู้สอบทุกคนต้อง log in เข้ำห้องเรียนก่อนเวลำท ำข้อสอบโดย log in Email ส่วนตัวของผู้สอบเอง  
- เมื่อถึงเวลำสอบจะมีลิ้งค์ ส่งเข้ำ Email ที่ log in ไว้ เพื่อให้ผู้สอบ คลิก ท ำข้อสอบได้ทันที 
- เมื่อหมดเวลำสอบ ระบบจะปิดรบัค ำตอบทันที ผู้สอบที่ส่งเกินก ำหนดจะไม่ได้รับกำรตรวจข้อสอบ และถือว่ำไม่ผ่ำนกำรสอบวิชำสำขำ
อัตโนมัติ  
• สอบถำมเพิ่มเติมตดิต่อเจำ้หน้ำที่ประสำนงำน : คณุจิรำพร กิจรักษ์กุล เบอร์โทรศัพท์ 0944646562 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 

ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 

ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 



 
9 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี   

วัตถุประสงค์ของกำรเรียนสำขำเทคโนโลยีดนตรี คือ เพื่อเรียนรู้และเข้ำใจกำรท ำงำนของ Sound ทฤษฎีพื้นฐำนของหลักกำรทำงเสยีง 
เพื่อท่ีจะเป็น sound engineer หรือ sound designer ในห้องบันทึกเสียงและนอกสถำนท่ีส ำหรับกำรแสดงดนตรีสด เรยีนรู้กำรใช้เครื่องมือ
ของระบบเสียงครอบคลมุทั้งในระบบ analog และ digital เช่น ประเภทของไมโครโฟน, กำรใช้งำนและดูแลรักษำอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกีย่วกับ
ระบบเสียงและเรยีนรู้กำรสร้ำงผลงำนดนตรีและเสียงประกอบด้วย computer music เพื่อให้สำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนดนตรีและเสียง
ประกอบสื่อทุกชนิด 
 
วิชาท่ีใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี (เลือกสอบ 1 เครือ่งดนตรี ตำมสไตล์ทีเ่ลือกสอบ) 
2. วิชำเฉพำะสำขำ 1 วิชำ ได้แก่ ข้อเขียน 
3. สัมภำษณ์ (กรณมีีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. วิชำกลุ่มทฤษฎี (เลือกสอบตำมประเภทกลุ่มเครื่องดนตรี ตำมสไตล์ที่เลือกสอบ) 
4.1 เครื่องดนตรสีำกล  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. โสตทักษะ: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 12 
4.2 เครื่องดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก  (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME)  
1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 12 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 5 
 
ข้อก าหนดการสอบวชิาเฉพาะสาขา    
เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักกำรท ำงำนของไมโครโฟน และสำมำรถอธิบำยในเชิงเปรียบเทียบได้ในกรณีที่มีหลักกำรท ำงำนที่คล้ำย
หรือแตกต่ำงกันระหว่ำงไมโครโฟนแต่ละประเภท, กำรก ำเนิดเสยีงและควำมเข้ำใจในตัวช้ินงำนก่อนและหลังกระบวนกำรปรับแต่งเสยีงว่ำมี
ควำมเหมือนหรือแตกตำ่งกันอย่ำงไร กำรวดัควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหัวข้อ signal flow, พื้นฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น, อุปกรณ์ในระบบ
เสียง, กำรผลดิดนตรีเชิงรวมด้วย computer music และ ควำมรู้ทัว่ไปที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดนตร ี
 
วิชาเฉพาะสาขา ด้วยวิธีจัดสอบออนไลน์ ดังนี ้
กำรสอบคดัเลือกสำขำเทคโนโลยดีนตรีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1. กำรสอบด้วยข้อสอบปรนัยผ่ำนโปรแกรม Kahoot   
• ผู้สอบเข้ำสอบและท ำข้อสอบตำมเวลำที่ก ำหนด 
• หลังสอบเสร็จ (1-2 ช่ัวโมง) อำจำรย์ผู้คมุสอบจะก ำหนดเวลำ เพื่อแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์ เพื่อไปสู่รอบสอบปำกเปล่ำ  
• ในระหว่ำงกำรสอบจะต้องเปดิกลอ้ง webcam ผ่ำนโปรแกรม Webex meeting ให้เห็นกำรท ำงำนของผู้สอบตลอดเวลำ 
• ระหว่ำงกำรสอบผูส้อบไม่สำมำรถเข้ำถึง Internet browser หรือ ขอ้มูลหนังสือใดๆ หำกผู้คมุสอบพบควำมผิดปกติของกำรทุจรติจะ
ถือว่ำหมดสิทธิสอบทันที 
• กำร Login เข้ำสอบให้ระบุ เลขท่ีสอบและตำมด้วยชื่อย่อภำษำอังกฤษสำมตัวแรก 
2. กำรสอบปำกเปล่ำผ่ำนโปรแกรม Webex meeting  
• จะท ำกำรสอบปำกเปล่ำกับอำจำรย์ผู้คุมสอบแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Webex meeting  
• ในระหว่ำงกำรสอบจะต้องเปดิกลอ้ง webcam ให้ผู้คุมสอบเห็นหนำ้ผู้สอบในคณะถำมค ำถำมตลอดเวลำ 
• กำรสอบรอบนีจ้ะรวมถึงกำรทดสอบกำรทุจริตจำกรอบแรก 
• กำรทดสอบควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนเทคโลโลยีดนตรี 
• กำร Login เข้ำสอบให้ระบุ ช่ือและเลขท่ีสอบ 



อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสอบ 
1. อุปกรณ์ส ำหรับกำรเปิดกล้อง Web cam ผ่ำนโปรแกรม Webex  
2. อุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำข้อสอบผ่ำนโปรแกรม Kahoot เช่น คอมพิวเตอร์, แทปเลต็หรือโทรศัพท์มอืถือ  
3. สร้ำงบัญชีส ำหรับกำร Log in โปรแกรม Kahoot และ Webex พร้อมช่ือกำร Log in ไวล้่วงหน้ำกอ่นวันสอบ 
 
ค าอธิบายการเตรียมการ 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  

 

 



ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี   ดังนี้  

เลือกสอบดนตรีประเภท (style) ดูข้อก ำหนดกำรสอบของ 

คลำสสิค สำขำวิชำปฏิบัตดินตรีคลำสสคิ 

ดนตรไีทย สำขำวิชำดนตรีไทยและดนตรตีะวนัออก 

แจ๊ส สำขำวิชำดนตรีแจ๊ส 

สมัยนิยม / Pop สำขำวิชำดนตรีสมยันิยม 

ละครเพลง สำขำวิชำละครเพลง 

 


