
คู่มือการสอบระดับปริญญาโท 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 2565 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 และลงทะเบียน จะแจ้งวันประกำศผลสอบของแตล่ะครั้ง ต่อไป 

 
Note: The MA and PhD programs are currently not open for international students. For more information, email us 
at msinteradmission@mahidol.ac.th 
 
Note: International students who can’t use Google Forms can send their documents to 
msinteradmission@mahidol.ac.th 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม:  ระดับบัณฑิตศึกษำเปิดรับสมัครและสอบเพื่อเข้ำศกึษำภำคกำรศึกษำที่ 2/2565 ได้  โดยสมัครสอบในครั้งท่ี 5 ผู้สมัคร
สำมำรถตรวจสอบสำขำท่ีเปิดรับและก ำหนดกำรสอบได้ ทำงอีเมล์  msadmission@mahidol.edu 
หรือทำงโทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
 
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 
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ: https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA    
ส่งบันทึกการสอบปฏิบัติดนตรี (Audition Recording Link): https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7 

mailto:msinteradmission@mahidol.ac.th
mailto:msinteradmission@mahidol.ac.th


รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาเอก 
 

ในปีกำรศึกษำ  2565 วิทยำดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหดิลจะท ำกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับปริญญำโท     ในหลักสตูร
ต่อไปนี ้

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 

 1. ดนตรีวิทยำ  1. กำรแสดงดนตรีและกำรสอนดนตร ี

 2. ดนตรีศึกษำ  2. กำรประพันธ์ดนตร ี

 3. ธุรกิจดนตร ี  3. กำรอ ำนวยเพลง 

 4. ดนตรีบ ำบัด  4. กำรบรรเลงเปียโนประกอบ 

  5. ดนตรีแจส๊ 

หมายเหตุ:  
- หลักสูตรนำนำชำติ กำรเรียนกำรสอนจะใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะใช้ภำษำไทยท้ังหมด) 
- หลักสูตรภำษำไทย กำรเรียนกำรสอนจะใช้ภำษำไทยเป็นหลัก  
- กรณีนักศึกษำต่ำงชำติที่มีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำหลักสตูรภำษำไทย ต้องสอบผ่ำนตำมข้อก ำหนด Thai Language Proficiency 
Requirement for International Student จึงจะมีคณุสมบัติและสำมำรถสมัครสอบได้ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) 
หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต วิชำเอกดนตรีวิทยำและดนตรีศึกษำ เป็นหลักสตูรที่มุ่งสร้ำงนักวิจัย นักวิชำกำร อำจำรย์ และนักวิชำกำร
ด้ำนกำรจดักิจกรรม ซึ่งมีควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงภมูิปัญญำให้กับสังคม 
หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต วิชำเอกธุรกิจดนตรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้ำงมืออำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรธุรกจิดนตรี 
หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต วิชำเอกดนตรีบ ำบดั เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้ำงนักกำยภำพบ ำบัดที่เป็นมืออำชีพ และนักวิจัยในสำขำดนตรี
บ ำบัด     
        
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
 หลักสตูรดรุิยำงคศำสตรมหำบณัฑติ เป็นหลักสูตรระดับปรญิญำโทเฉพำะทำงส ำหรับสำขำวิชำทำงกำรแสดงดนตรเีป็นหลัก ซึ่งประกอบไป
ด้วยวิชำเอกกำรแสดงดนตรีและกำรสอนดนตรี กำรประพันธ์ดนตรี กำรอ ำนวยเพลง กำรบรรเลงเปยีโนประกอบและดนตรีแจส๊ นักศึกษำ
จะไดศ้ึกษำกับอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีชื่อเสียงในแตล่ะสำขำวิชำ หลักสตูรถกูปรับปรุงเพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้ 
ไปจนถึงควำมสำมำรถในกำรหำงำนของนักศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ียังเป็นกำรเตรียมตวันักศึกษำส ำหรับกำรศึกษำต่อใน
หลักสตูรดรุิยำงคศำสตรดุษฎีบณัฑิต (D.M.) ของวิทยำลัยที่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ดว้ยเป้ำหมำยดังกล่ำว หลักสตูรดรุิ
ยำงคศำสตรมหำบัณฑติ จึงเป็นหลักสูตรนำนำชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะ
สำมำรถใช้ภำษำไทยได้) ผูส้มัครจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับสูงเพื่อเป็นหลักประกันว่ำจะ  ได้รับประโยชน์ต่ำงๆ 
จำกกำรศึกษำในหลักสูตรที่มีมำตรฐำนทัดเทียมกบันำนำชำติและกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในระดับสำกลได้อย่ำง
เต็มที่    



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต (M.A.) และหลักสตูรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต (M.M.)  
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนดนตรีจำกมหำวิทยำลัยที่ สกอ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่ำ 2.75 
2. ผู้สมัครที่ไมม่ีคุณสมบตัิตำมที่กล่ำวมำจะต้องไดร้ับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรหลักสูตรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต จึงจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรสมัครในข้ันต่อไปได้  

 
 

ขั้นตอนการสมัครและสอบ 
 

ขั้นตอน รำยละเอียด 

1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 
2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 3,000 บำท)  
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร ในรูปแบบไฟล์ pdf มำที ่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA    

2. กำรติดตำมกำรสอบ และ
ประกำศตำ่งๆ 

ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมลูต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหสัสมคัรสอบ 
(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 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งมาในรูปแบบไฟล์ pdf) 
 

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมำจำกระบบกำรสมคัร online พร้อมลำยเซน็ของผู้สมัคร และติดรูปถ่ำย 1 ฉบับ  
2. จดหมำยรับรอง 2 ฉบับ (ผู้เขียนจดหมำยรับรองสำมำรถส่งจดหมำยมำยังวิทยำลัยด้วยตัวเองหรือผู้สมคัรส่งก็ได้) 
3. ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำนโดยละเอียด (Curriculum Vitae) เขียนด้วยภำษำทำงกำร 1 ฉบับ 
4. หลักฐำนทำงกำรศึกษำ ผูส้มัครเข้ำศึกษำระดับปรญิญำโทส่งดังนี ้
 4.1 ใบรำยงำนผลกำรเรยีน (transcript) ในระดบัปริญญำตรี 1 ใบ โดยรำยงำนผลกำรเรียนจะต้องเขยีนด้วยภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น หำกอยู่ในภำษำอ่ืนจะต้องท ำกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
4.2 ส ำเนำปริญญำบตัร หรือหนังสือรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้ 
 1) ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วให้ใช้ส ำเนำปรญิญำบตัร 
2) ผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศกึษำสุดท้ำย  ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยและมี
ก ำหนดที่จะส ำเรจ็กำรศึกษำโดยได้รับอนุมัติปริญญำจำกสภำสถำบนัก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ   
5. บัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีนักศึกษำต่ำงชำติ)  1 ฉบับ 
6. ใบคะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ  
7. ใบคะแนนกำรสอบภำษำไทย 1 ฉบับ (นักศึกษำต่ำงชำติสมัครหลกัสูตร M.A.)  
8. ข้อก ำหนดเฉพำะสำขำ (สิ่งที่ตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร) 
 
 
 



ตารางสรุปข้อมูลวิชาสอบ 
 

หลักสูตร สาขา 
ข้อก าหนดของสาขา 

(สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 
วิชาสอบ 

(Online Test) 

วิชาสอบความรู้ทั่วไปทาง
ภาษา 

(ยื่นคะแนน) 

วิชาสอบความรู้ทั่วไปทางดนตรี 
(Placement Test) 

M.A. 

ดนตรีวิทยำ ไม่มี 
-ข้อเขียนดนตรีวิทยำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

 
 
• ควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
เลือกสอบจำก 
-MU GRAD Plus 
-IELTS 
-TOEFL iBT 
-MU ELT 
 
• ควำมรู้ภำษำไทย (เฉพำะ
ผู้สมัครต่ำงชำติ หลักสูตร 
M.A., Ph.D)  
เลือกสอบจำก 
- CU-TFL 
- Thai Language 
Proficiency Test from an 
accredited institution 
 

 
วิชำสอบควำมรู้ท่ัวไปทำงดนตรี 
จะจัดให้สอบ 1 ชุด ตำมประเภท
เครื่องดนตรีผู้สมัคร ดังน้ี 
 
1) เครื่องดนตรีตะวันตก 
1. Western Music Theory  
2. Western Music History 
 
2) เครื่องดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก 
1. Western Music Theory  
2. Thai Music Theory and 
History 
 
3) เครื่องดนตรีแจ๊ส (ส ำหรับ
M.M. D.M. เท่ำน้ัน) 
1. Jazz Proficiency Exam 
 
ก าหนดการสอบ Placement 
Test 
วิชำสอบส่วนน้ี จะจัดสอบให้ผู้มี
สิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันท่ี 4 
พฤษภำคม 2565 
ติดตำมดูประกำศห้องสอบท่ี 
 
commas.music.mahidol.ac.t
h 

ดนตรีศึกษำ 
-DVD บันทึกกำรสอนของ
ผู้สมัคร 
-แผนกำรสอน 

-ข้อเขียนดนตรีศึกษำ 
-ปฏิบัติกลุ่มดนตรีศึกษำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

ธุรกิจดนตรี -ข้อเขียนแนวควำมคิดธุรกิจ 
-สัมภำษณ์สำขำทำงธุรกิจดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

ดนตรีบ ำบัด ไม่มี 

-ข้อเขียนดนตรีบ ำบัด 
-ปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ์ทำง
ดนตรีบ ำบัด 
-สอบสัมภำษณ์* 

M.M. 

กำรแสดง
ดนตรีและกำร
สอนดนตรี 

ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรประพันธ์
ดนตรี 

-scores ผลงำนของผู้สมัคร 3 
ชิ้นพร้อม recordings ของ
งำน  

-ปฏิบัติดนตรี (แสดงเพลงท่ี
ผู้สมัครประพันธ์บนเปียและเพื่อ
แสดงทักษะกำรเล่นเปียโน) 
-สอบปำกเปล่ำ  
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรอ ำนวย
เพลง 

-DVD หรือ You Tube Link 
บันทึกกำรอ ำนวยเพลงของ
ผู้สมัคร (ถ่ำยหันหน้ำเข้ำ
กล้อง)  

-ข้อเขียนอ ำนวยเพลง 
-สอบปฏิบัติโดยกำรก ำกับวงแสดง
สดและสัมภำษณ์ 
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรบรรเลง
เปียโน
ประกอบ 

ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

ดนตรีแจ๊ส ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

 
หมำยเหตุ : *  หมำยถึง กรณีมรีำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ 



รายละเอียดข้อมูลวิชาสอบ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (M.A.) 
 
1.1 วิชาเอกดนตรีวิทยา 
1. ข้อเขียน: เนื้อหำกำรสอบ ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำวิจัยทำงดนตรีวิทยำ ควำมรู้ทั่วไปทำงประวัติศำสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก กำรวเิครำะห์เพลงในหลำกหลำยบริบท 
2. ช่องทำงกำรสอบ (ข้อเขียน online): Platform for live audition: Webex Meeting 
3. วิธีกำรสอบ  
1) ผู้สอบจะได้รับกำรสอบในช่วงเริ่มต้นของเวลำสอบ 
2) ผู้สอบต้องเขียนค ำตอบของข้อสอบลงในกระดำษ จึงควรเตรียมปำกกำ/ดินสอและกระดำษ 5-10 ช้ินเพื่อท ำข้อสอบ 
3) ผู้สอบต้องเปิดกล้อง Webex ไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบและหำ้มใช้อุปกรณ์ใดในระหว่ำงกำรสอบ 
4) เมื่อผู้สอบท ำข้อสอบเสรจ็แล้วจะต้องถือค ำตอบของข้อสอบทั้งหมดไว้ในกล้อง Webex เพื่อให้กรรมกำรคุมสอบ สำมำรถจับภำพ
หน้ำจอค ำตอบได ้

 
1.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (สิ่งท่ีตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร) 
 1) Research Propasal ควรมีเนือ้หำดังนี้ แนวคิดหรือท่ีมำ ควำมส ำคัญของปัญหำที่สนใจศึกษำ วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้บั 
ขอบเขต ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมลู และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือได้มำซึ่งข้อมลูเป็นต้น 
 2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกกำรสอนจริงของผูส้มัครในรูปแบบวีดีโอ ควำมยำว 15 นำที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียน
จ ำนวน 2 คนขึ้นไป ปรำกฏอยู่ในวีดีโอนั้น นอกจำกนี้จะต้องมีควำมชัดเจนท้ังภำพและเสียง และเป็นกำรบันทึกกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่มีกำรตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำ 
3) แผนกำรสอนที่ใช้เตรยีมตัวส ำหรับกำรสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขยีนอธิบำยวัตถุประสงค์ เนื้อหำ 
กิจกรรม สื่อกำรสอน และกำรประเมินผลที่ใช้ในกำรเรยีนกำรสอนมำอย่ำงละเอียด 
2. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
 เนื้อหำกำรสอบ: ควำมเข้ำใจเกีย่วกับขอบเขตของดนตรีศึกษำ พ้ืนฐำนกำรเรยีนและกำรสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศ ไทยและ
ต่ำงประเทศ จติวิทยำกำรสอนดนตรี หลักกำรและรูปแบบกำรสอนดนตรี ปรัชญำดนตรีศึกษำ กำรวดัผลและกำรประเมินผล ทำงดนตรี
ศึกษำ ประเภท ขอบเขต และควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยทำงดนตรีศึกษำ 
2.1 กำรสอบข้อเขียน 
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำรำยงำนตัวผ่ำนระบบ webex 
• กรรมกำรคมุสอบส่งข้อสอบให้ผู้เข้ำสอบ (PDF file) ผ่ำนระบบ webex 
• กรรมกำรคมุสอบช้ีแจงรำยละเอยีดกำรสอบข้อเขียนและตอบข้อซกัถำม 
• สอบข้อเขียนส ำหรับบัณฑิตศึกษำ (สำมำรถค้นคว้ำเอกสำรได้) 
• ส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
* ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์ค ำตอบในไฟล ์Microsoft Word โดยใช้ตัวพิมพ ์Ansanang New Font 16 และบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
** ผู้เข้ำสอบต้อง log-in และเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบ 
*** หำกผู้เข้ำสอบมีข้อซักถำมสำมำรถสอบถำมกรรมกำรคมุสอบผำ่น webex  
**** ผู้เข้ำสอบต้องส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกส่งภำยหลังอำจมผีลต่อคะแนนสอบหรอืกำรตัดสิทธ์ิกำรสอบ 
2.2 กำรสอบปฎิบัติกลุ่ม 
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำสอบปฎบิัติกลุ่มผ่ำนระบบ webex 

 



1.3 วิชาเอกธุรกิจดนตรี 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (สิ่งท่ีตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร) 
ผู้สมคัรต้องส่งแนวคดิธุรกิจ ผูส้มัครสำมำรถเลือกหนึ่งหัวข้อจำกหัวข้อต่อไปนี้ (ไม่เกิน 10 หน้ำ) ดังนี ้
1) แผนธุรกิจ: ควรมรีำยละเอียดและแนวคิดในกำรด ำเนินธรุกิจดนตรี, ออแกไนซ์เซอร์ และ ลักษณะของธุรกิจ พร้อมกับเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจ, กลุ่มเป้ำหมำย, แหล่งที่มำของรำยได้และระยะเวลำคุ้มทุน ฯลฯ 
2) ข้อเสนอกำรวิจัย: ควรมีแนวคิดหรือพ้ืนฐำนของข้อเสนอกำรวิจัย, ควำมส ำคญัของค ำถำมกำรวิจยั, วัตถุประสงค์, ผลประโยชน์ท่ี
คำดหวังและเครื่องมือท่ีจะใช้ส ำหรับกำรแก้ปญัหำกำรวิจยัหรือกำรรวบรวมข้อมลู เป็นต้น  
2. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
รูปแบบกำรสอบ: เป็นกำรสอบกำรสัมภำษณ์แนวคดิธุรกิจดนตรี  
เนื้อหำในกำรสอบสัมภำษณ์: อธิบำยประเด็นต่อไปนี้  เหตผุลทีผู่้สมคัรต้องกำรศึกษำต่อด้ำนธุรกิจธรุกจิดนตรี ภูมิหลังของผู้สมัครในธุรกจิ
ดนตรี หัวข้องำนวิจัยท่ีผูส้มัครสนใจ แผนธุรกิจที่ผูส้มัครน ำเสนอและประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผูส้มัครที่คณะกรรมกำรสมัภำษณ์ต้องกำร
ทรำบข้อมูลเพิม่เตมิ 
3. กำรสอบ: จัดสอบออนไลน์ ผ่ำน webex  

● ติดต่อสอบถำมเพิม่เตมิที่ เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำน : คุณจริำพร กิจรักษ์กุล เบอรโ์ทรศัพท์ 0944646562 

 

1.4 วิชาเอกดนตรีบ าบัด 
1. ข้อเขียน (วิชำเฉพำะสำขำ): ข้อเขียน มีเนื้อหำกำรสอบ ดังนี้  
1) ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับดนตรีบ ำบัด 
2) ควำมหมำยดนตรีบ ำบดัในควำมคิดของผู้สมัคร (ดนตรีบ ำบดัคืออะไร รวมถึงหน้ำท่ีและบทบำทของดนตรีบ ำบดั)  
3) ลักษณะของผู้รับบริกำรดนตรบี ำบัดกลุ่มต่ำง ๆ ที่ผูส้มัครสนใจ พร้อมยกตัวอย่ำงกำรใช้ดนตรีของนักดนตรีบ ำบดักับผูร้ับบริกำรกลุม่นั้น 
ๆ 
4) แนวคิดทำงศีลธรรมของผูส้มัคร  
2. กำรสอบปฏิบตัิดนตรีและกำรสอบสัมภำษณ ์
ผู้สมคัรเตรียมเพลงแสดง ทั้งหมด 4 เพลง ท่ีมีแนวเพลงต่ำงกัน  สำมำรถเป็นได้ทั้งเพลงคลำสสิค เพลงสมัยนิยม เพลงผูสู้งอำยุ เพลงเด็ก 
เป็นต้น โดยเล่นบนเครื่องดนตรีทีก่ ำหนดดังต่อไปนี ้
1) เพลงบรรเลง จำกเครื่องดนตรีเอกจ ำนวน 1 เพลง (หำกเอกขับร้อง ให้เลือกเพลงที่แสดงถึงทักษะกำรร้องให้มำกท่ีสดุ): ไม่จ ำเป็นต้องจ ำ
โน้ต 
2) ขับร้องพร้อมเล่นกีตำร์ประกอบจ ำนวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงส ำหรับเด็ก 1 เพลงและเพลงป๊อปส ำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ/่ผูสู้งอำยุ
จ ำนวน 1 เพลง: เล่นจำกควำมจ ำ  
3) ขับร้องพร้อมเล่นเปียโนประกอบจ ำนวน 1 เพลง เป็นเพลงป๊อปส ำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอำยุ: เล่นจำกควำมจ ำ 
- ผู้สมัครต่ำงชำติจะต้องร้องเพลงภำษำไทยอย่ำงน้อย 2 เพลงในกำรสอบปฏิบตัิดนตร ี
- ในกำรสอบปฏิบัติและสัมภำษณจ์ะรวมไปถึงทักษะควำมเป็นผู้น ำและทักษะด้ำนกำรมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น 
3. วิธีกำรสอบ 
ข้อเขียน  
- ให้เตรียมอุปกรณส์ ำหรบัท ำข้อสอบผ่ำน google drive  
- และเปิดกล้องถ่ำยระหว่ำงสอบ โดยให้เห็นผูส้อบและหน้ำจอท่ีก ำลังท ำข้อสอบ ผ่ำนโปรกแกรม Webex  
สอบปฏิบัต ิ
- สอบผ่ำนโปรแกรม Webex  
 
 



 

2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
 
2.1 วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี 

 
A:  กีตาร์ 
1. บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos 
2. ท่อน Prelude, Fugue หรือเพลงในจังหวะเต้นร ำของ J.S. Bach หรือ S.L. Weiss 
3. ผลงำนท่ีมีหลำยองก์หนึ่งบทจำกยุคคลำสสิค. ผลงำนในสไตลส์แปนิช-โรแมนติค หรือ ยุคสมัยใหม่ เช่น Frank Martin’s Quatre 
Pieces Breves โดย F. Martin, Sonata Op. 47 โดย Ginastera, Ponce’s Sonatina Meridional หรือผลงำนท่ีอยู่ในควำมยำกระดับ
เดียวกัน 
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจำกควำมจ ำ 
ข้อแนะน าในบันทกึวิดีโอการแสดง 
- ผู้สมัครสำมำรถบันทึกกำรแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  
- วิดีโอบันทึกกำรแสดงต้องมีทั้งภำพและเสียง 
- ผู้สมัครจะต้องบันทึกกำรแสดงของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีกำรตัดต่อภำพและเสียงในทุกรูปแบบ 
- ผู้สมัครควรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสมขณะบันทึกวิดีโอ 
 
B:  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 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 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. 
 

C:  เคร่ืองเป่าลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. เทคนิค: ในกรณีแสดงสด ผู้สมคัรต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอำรเ์พจจโิอ (Arpeggios) ทุกสเกล หำกใช้วิธี
บันทึกกำรแสดง ผูส้มัครจะต้องเลอืกเล่น 3 สเกลจำกเมเจอร์คยี์ รวมถึงอำร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจำกไมเนอร์คีย์ รวมถึงอำร์เพจจิโอ  
2. บทเพลง: ผูส้มัครต้องแสดงคอนเสิรต์ (Recital) เป็นระยะเวลำ 20 นำที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอำรมณเ์พลงและเทคนิค บทเพลง
ที่เลือกควรมำจำกบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน และมำจำกยุคสมัยที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้บทเพลงต้องมีสไตล์ที่แตกต่ำงกันรวมถึงต้องทอีย่ำง
น้อยที่เป็นบทเพลงขนำดใหญ ่เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนำตำ (Sonata) ฯลฯ หำกบทเพลงจ ำเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครตอ้ง
แสดงกับนักเปียโนตำมข้อก ำหนดของบทเพลง 
3. กำรอ่ำนโน้ตแบบฉับพลัน: คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
 

D:  เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. ผู้สมัครจะต้องท ำกำรแสดงเดี่ยวเป็นเวลำ 20 นำที ท่ีแสดงถึงทักษะต่ำงๆ ในกำรแล่นบทเพลงขั้นสงู บทเพลงที่ใช้ต้องเลือกจำกบทเพลง
มำตรฐำนที่แตกต่ำงกันทำงด้ำนยคุสมัย อีกทั้งต้องมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่ำงน้อย 1 บทเพลงที่เป็นเพลง
มำตรฐำน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment) 
2. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมำตรฐำน 3 บทเพลง โดยสำมำรถเลือกไดด้้วยตนเอง ซึ่งต้องแสดงถึงสไตล์ทำงดนตรีที่
หลำกหลำย 
 

E:  เคร่ืองกระทบ 
1.  Snare drum: สำธิตเทคนิคกำรตี และ 1 บทเพลง solo 
- Rudiments ทั้งหมด จำก PAS International Drum Rudiments 
- 1 บทเพลง solo ระดับเทียบเท่ำ recital  
- อำจมีกำรเรียกสอบ sight-reading  
2.  Marimba: 2 บทเพลง solo 
- บทเพลงจำกยุค Baroque ถึง Classical period (มหีรือไม่มี piano accompaniment กไ็ด้) ควำมยำวบทเพลงไมเ่กิน 8 นำที 
- บทเพลง marimba solo ที่ประพนัธ์ข้ึนในศตวรรษท่ี 20 (เป็นบทเพลงเดี่ยวหรือเพลงที่มี accompaniment) ควำมยำวไมเ่กิน 
10 นำที ระดับเพลงเทียบเท่ำ recital 
- อำจมีกำรเรียกสอบ scales และ arpeggios จำกทุก scales รวมถงึกำรสอบ sight-reading 



-  
3.  Timpani: 1 บทเพลง solo, 1 orchestra excerpt 
- เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีควำมยำวไม่เกิน 5 นำที 
- Orchestra Repertoire “#391 Piu Allegro of the 4th movement” from Symphony No. 1 (Brahms) 
4. Drum Set/ Multiple Percussion: สำธิตเทคนิคกำรตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด) 

- ทักษะและจังหวะขั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ (กลองชุด) 

- 1 บทเพลง solo ที่มีควำมยำวไมเ่กิน 5 นำที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ที่มี
กำรตีพิมพ์ score จำกส ำนักพิมพ ์ไม่อนุญำตให้ improvise นอกเหนือจำก score 

● More information Contact Email:  wannapha.yan@mahidol.ed 

 
F:  ขับร้อง 
1. Two technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”) 
a. Accompanied – Choose one piece from No. 1 – No. 4 from The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), Op. 81 by 
Heinrich Panofka 
b. Unaccompanied – J. Lyon, Vocal Studies, No. 12 
2. Six Songs: 
A. One aria from an oratorio or cantata 
B. One aria from an opera or operetta 
C. One German Lied by a representative composer 
D. One French song composed by Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, or Duparc 
E. One song in English composed after 1900 
F. 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) *** 
 
G:  ละครเพลง 
1. Six Songs: 
(1) Sing one operatic area or art song in foreign language that is not in English. 
A. One operatic aria or art song 
(2) Sing five contrasting music theatre selections in English. 
B. One selection should be slow with a sustained vocal line. 
C. One selection should be fast and provide a contrast in rhythm, mood, characterization, style, and approach. It 
may show special skills, such as comic timing, dramatic flair, ability with patter, or “belting” for women. 
D. One classic music theatre piece written prior to 1970. 
E. One music theatre piece written after 1970. 
F. One music theatre piece of candidate’s choice that shows the candidate’s dance/movement skills. 
2. Acting: 
(1) Prepare two contrasting monologues in English (less than 4 minutes total). 
3. Dance: 
(1) 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) *** 
 
H:  เปียโน 
1. บทเพลง       
1 บทเพลงจำก Prelude and Fugue จำก WTC Books I  II โดย J.S. Bach 
2. เลือกโซนำตำ 1 บทจำก Haydn, Mozart, Beethoven, etc. (ยกเว้นโซนำตำของ Mozart K 545 โซนำตำของ Beethoven Op. 49 
no. 1 และ no. 2 Op. 10 no. 1 และ 2 และ Op. 79) 
3. บทเพลงที่ส ำคัญในศตวรรษ 19 หรือศตวรรษที่ 20 
4. แบบฝึกหัด 1 บท (etude) จำก Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninoff และอื่นๆ 
         * ทุกบทเพลงต้องบรรเลงจำกควำมจ ำเท่ำน้ัน 
2. กำรสัมภำษณโ์ดยภำควิชำเปียโน 
หลังกำรออดิชันจะมีกำรสัมภำษณโ์ดยภำควิชำเปียโน โดยค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ของภำควิชำจะเกี่ยวข้องกับกำรแสดงที่ผ่ำนมำ 
ประสบกำรณ์กำรสอนเปียโน แผนในอนำคต และเป้ำหมำยในอำชีพ โดยสมัภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ ในส่วนของกำรสัมภำษณส์ำมำรถสง่
เป็นวีดีโอ link ได ้
**ส ำหรับผูส้มัครสอบชำวตำ่งชำติและผูส้มัครที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโีอกำรเล่นต่อเนื่องตำมบทเพลงที่ก ำหนดให้
โดยที่ไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร 
   
Instructions for audition video  
Please record a one-minute introduction video with these following information: 
●  Your name 
●  Your degree and your major 
●  Your current school and teacher as well as your level in piano playing 
●  others 
----------------------------------------------------- 
 

Recording Requirements:  
●  Each piece must be uploaded as separate files 
●  Recordings must be labeled with the name of the composer and work or movement 
●  Recordings must be in these file format: 
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 
●  Recordings must not be edited, and genuinely performed by a candidate 
●  Recordings must be up to date (not older than two years to the submission date)  
 

 
 
 
 
 



Appendix 
Example of cadences in three positions (C major) 
 

 
 
I:  เคร่ืองดนตรีไทย 
 

•  ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตบั 1 ตับ และเพลงเลือกในระดับเพลงเถำ ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ จ ำนวน 2 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขมิ ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลง อัตรำจังหวะ 3 ช้ัน หน้ำทับปรบไก่ ประเภท 3 ท่อน ท่อนละไมต่่ ำกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทบั
และบทเพลงเดี่ยวอิสระ 1 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
•  เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงตระสันนิบำตร และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง หรือเพลง 4 จังหวะหน้ำทับ 
ประเภท 3 ท่อน เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
•  เคร่ืองหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยใช้หน้ำทับเพลงตระสันนิบำตรและหน้ำทับเพลงชุดโหมโรงเยน็ ส่วนกลองแขกและร ำมะนำ ใช้หน้ำ
ทับสองไม้และหน้ำทับปรบไก่ สำมชั้น สองช้ันและช้ันเดียว  
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
•  เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน   เคร่ืองมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ  
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี   แคน ในบทเพลง ลำยทำงสั้นหรือลำยทำงยำว 
                                     พิณ ในบทเพลง ลำยปู่ป้ำหลำนหรือลำยสุดสะแนน  
                                โปงลาง ในบทเพลง ลำยกำเต้นกอ้นหรือลำยสุดสะแนน 
                           โหวต ในบทเพลง ลำยสำวน้อยหยิกแม ่
          ซอ ในบทเพลง ลำยหงษ์ทองคะนองล ำหรือลำยเพลงเสียงซอสั่งสำว 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี 

 
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี (น ำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ)  
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองทั้งหมด 3 ผลงำน ส ำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีที่ต่ำงกัน โดยให้แนบโนต้เพลงท้ัง 3 
ผลงำนในลักษณะพิมพ์ท้ัง 2 ด้ำนของกระดำษและเย็บเล่มใหเ้รียบรอ้ย พร้อมท้ังแนบไฟล์บันทึกเสียงในรูปแบบ CD หรือไฟล์ดจิิทัลอื่นๆ
อย่ำงน้อย 2 จำก 3 ผลงำนท่ีแนบมำพร้อมกับกำรสมคัร 
 
2. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ ์(Online) 
1. Oral Presentation 
Formal presentation (10-15 minutes) on a selected piece. The piece will be sent by email to the 
applicants one week before the exam. Applicants should be prepared to present their observations 
of the formal structure, melodic/harmonic elements, texture, orchestration, text setting, and any 
other aspects of the piece deemed important. Applicants are encouraged to use audio-visual aids 
(including playing piano or recordings of examples, Powerpoint or other presentation software, 
and/or projection). The oral presentation will be done entirely in English. 
2. Audition  
Perform on piano or primary instrument: 
a. Scales and arpeggios in three (3) major and minor keys (two octaves). 
b. Simple chord progressions in three (3) major and minor keys. 
3. Interview  
All applicants will be interviewed as follows: 
a. Composition faculty will discuss the submitted works with the applicant. 
b. Composition faculty will ask questions pertaining to the presentation and audition. 
c. The Composition and Theory faculty may test aural skills and musicianship, including interval 
or chord identification by playing a collection of pitches at the piano. 
 
• Live Online Audition Platform information: 
Platform for live audition:  WebEx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 วิชาเอกการอ านวยเพลง 

 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (สิ่งท่ีตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร, You Tube Link) 
DVD บันทึกภำพกำรอ ำนวยเพลงวง wind ensemble orchestra หรือวง choir โดยมคีวำมยำว 30 นำที และต้องบันทึกภำพท้ังกำรซอ้ม
และกำรแสดงจริง กำรแสดงดังกลำ่วต้องเกิดขึ้นไมเ่กินหนึ่งปีท่ีผ่ำนมำและผู้สมคัรจะต้องถ่ำยหันหน้ำเข้ำกล้อง ท้ังนี้ภำพและเสียงจะต้องมี
ควำมชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำ 
 
2. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
2.1 Written exam 
- Format: Written exam with short answers and short essays. 
- Contents: Major topics in conducting. This will include major composers and literature in the major area (wind 
ensemble, orchestra, or choir), knowledge of instrumental practice in the major area, common performance 
practice, transposition skills, and trends in ensemble performance/conducting.  
- Online platform: WebEx 
 
2.2 Aural Skills Exam and Interview 
- Format: An aural test where an examiner will ask the auditionee to demostrate the their aural skills via sight-
singing and identifying chords. 
- Contents: Sight-singing the melody, singing arpeggiated chords, identifying harmonic progressions. 
- Online platform: WebEx 

 
2.4 วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ 

1. บทเพลง       
  1) โซนำตำทั้งบทที่เล่นประกอบเครื่องดนตรีอื่นA complete substantial instrumental sonata 
ตัวอย่ำงเช่น Brahms Sonata for Violin and Piano No. 2 in A Major, Op. 100 
และ Franck Sonata for Violin and Piano 
2) เพลงร้อง:(all in high key) 
2.1) *เพลงบังคับ:  
เลือกระหว่ำง either Schubert Der Musensohn หรือ 
              Claude Debussy, Il pleure dans mon coeur 
2.2) บทเพลงที่ใช้ภำษำแตกต่ำงจำกเพลงบังคับ เช่น ภำษำฝรั่งเศส ภำษำอิตำเลียน หรือ ภำษำอังกฤษ เป็นต้น 
3) แบบฝึกหัด 1 บท (เลือกจำก Chopin Liszt Debussy Rachmaninoff และอื่นๆ) 
* แบบฝึกหัด (etude) ต้องบรรเลงจำกควำมจ ำ  
* ผู้สมัครสอบต้องน ำนักดนตรมีำเองส ำหรับกำรออดิชัน หรือ ถ้ำไมส่ำมำรถหำได้ให้ติดต่อวิทยำลยัเพือ่ให้หำนักร้องและนักดนตรีให ้
2. อ่ำนโน้ตฉับพลัน: ผูส้มัครสอบจะต้องท ำกำรสอบในส่วนน้ีเพื่อเปน็ผลในกำรพิจำรณำ Assistantship in accompanying 
3. กำรสัมภำษณโ์ดยภำควิชำเปียโน 
หลังกำรออดิชันจะมีกำรสัมภำษณโ์ดยภำควิชำเปียโน โดยค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ของภำควิชำจะเกี่ยวข้องกับกำรแสดงที่ผ่ำนมำ 
ประสบกำรณ์กำรสอนเปียโน แผนในอนำคต และเป้ำหมำยในอำชีพ โดยสมัภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ ในส่วนของกำรสัมภำษณส์ำมำรถสง่
เป็นวีดีโอ link ได ้



**ส ำหรับผู้สมัครสอบชำวต่ำงชำติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดีโอกำรเล่นต่อเนื่องตำมบทเพลงที่ก ำหนดให้
โดยที่ไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร 
  

Instructions for audition video  
Please record a one-minute introduction video with these following information: 
●  Your name 
●  Your degree and your major 
●  Your current school and teacher as well as your level in piano playing 
●  others 
----------------------------------------------------- 
Recording Requirements:  
●  Each piece must be uploaded as separate files 
●  Recordings must be labeled with the name of the composer and work or movement 
●  Recordings must be in these file format: 
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 
●  Recordings must not be edited, and genuinely performed by a candidate 
●  Recordings must be up to date (not older than two years to the submission date)  

 
 

Appendix 
Example of cadences in three positions (C major) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (แซกโซโฟน ทรัมเป็ต กีตาร์ เปียโน เบส กลองชุด) 
 
1. เพลงท่ีใช้ในกำรสอบ – เลือก 1 เพลงจำกเพลงท่ีก ำหนดใหด้ังต่อไปนี้: 
A. Confirmation by Charlie Parker 
B. Joy Spring by Clifford Brown 
C. Cherokee by Ray Noble 
D. Stablemates by Benny Golson 
E. Stella by Starlight by Victor Young 
F. Speak No Evil by Wayne Shorter 
G. Yes or No by Wayne Shorter 
H. Giant Steps by John Coltrane 
* ผู้สมัครจะต้องบรรเลงร่วมกับผูบ้รรเลงประกอบ (ผูส้มัครจะต้องจัดเตรียมมำเอง) โดยจะต้องมี Head in, Solo 2 choruses, และ 
Head Out เป็นอย่ำงน้อย 
2. เทคนิค 
A. สเกลที่ใช้ในกำรสอบ: B Harmonic Minor, D Jazz Melodic Minor, Ab Mixolydian b9b13, A Altered Scale, C# Lydian 
Dominant, และ E Blues Scale 
B. อำร์เพจจิโอ: A Maj7, B Dom7, Ebmin7, Amin6, Bbm7(b5), Cmin-maj7, Fdim7 และ Ab Aug7 
 
* สเกลและอำรเ์พจจิโอทั้งหมดจะต้องเล่นในทุกคีย์ (2 octaves) ด้วย rhythm แบบ swing feel eight-notes โดยใช้ metronome 
clicking ที่ beats 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว 40-60 BPM หำกบำงสเกลหรืออำร์เพจจโิออยู่ใน voice range ที่สูง ผู้สมัครสำมำรถเล่นเฉพำะ
โน้ตที่เล่นถึงได้บนเครื่องดนตรีของตนเอง 
3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm 
– Download File | Trumpet: All the Things You are (Clifford Brown) 
– Download File | Trombone: Lady Bird (Slide Hampton) 
– Download File | Alto Saxophone: Donna Lee (Charlie Parker) 
– Download File | Tenor Saxophone: Let’s Call the Whole Thing Off (Seamus Blake) 
– Download File | Piano: From Noreen Nocturne (Oscar Peterson) 
– Download File | Guitar: Stompin at the Savoy (Jim Hall) 
– Download File | Bass: Transcription for MM 
– Download File | Drums: Transcription for MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VcOuhFkGv3F_wM-D1SHXf9A1nUkEXZmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bKeXLBY_KNmT2oZ-osX8ElX19CNa7wUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWACQhmB3UI0fuiF6_PdcqIgjbt6Of5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UKgzqaWWCvkyYSXGI3mGfLf3KS9gFu1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPFEaLEZKTEGSHCKCkKHFEG4LQ5BbW-L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9Mq9sNoxDOHDGROpMILlna2H0ZNBsAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amtyRaG96bImMjFT9cmxDhrOV3VyD3Az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLB0t24bIrGkOUsVdERjBtFBK3jE8gpW/view?usp=sharing


 

รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

 ผู้เข้ำศึกษำทุกคนจะต้องผ่ำนข้อก ำหนดเก่ียวกับภำษำอังกฤษ โดยสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษจำกสถำบนัที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบ
โดยบัณฑิตวิทยำลัย มหำวทิยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้

TEST 
MU GRAD PLUS 

(MU GRAD Test + 
Speaking) 

Others 

IELTS TOEFL-iBT MU ELT 

Minimum 
(Entrance Requirement) 

40 3.0 32 
84 

(Except Doctoral Level) 

Graduate Diploma/ 
Masters/ 

Higher Graduate Diploma  
(Pass) 

70 
(W=10, S=10) 

5.0 
(W=5.0, S=5.0) 

64 
(W=17, S=15) 

84 
(W=10, S=10) 

Doctoral 
 (Pass) 

90 
(W=12, S=12) 

6.0 
(W=6.0, S=6.0) 

79 
(W=23, S=19) 

- 

W = Writing, S = Speaking 
 
 

รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย 
Thai Language Proficiency Requirement for International Student (only for MA and PhD) 

 
 Both MA and PhD programs at the College of Music, Mahidol University are Thai programs. For non-native 
Thai speakers, you will need to submit a proof of Thai language proficiency as below: 

Test Level 

CU-TFL  N + (Novice Plus)                   

Or Thai Language Proficiency Test from an 
accredited institution 

CEFR A2 

Note 
1. The CU-TFL is a standardized exam designed by the Sirindhorn Thai Language Institute to evaluate Thai 
language proficiency in speech, reading comprehension, listening, and writing. For more information 
regarding the CU-TFL, please contact Ms. Paveena Kanjanapayont at cuthaitest@gmail.com or by phone at 
02-218-9481. 
2. Novice Plus or CEFR A2 levels are equal to the abilities of primary and junior high school students in the 
Thai education system.  
3. For students with ID’s 65 onwards 
 



  
 

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี 
ผู้สมคัรสอบในระดับบัณฑติศึกษำทุกคน (ยกเว้นผู้สมคัรสอบสำขำธุรกิจดนตรีของหลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต) จะต้องเข้ำรับกำร
ทดสอบวัดระดับควำมรู้ควำมช ำนำญในวิชำพื้นฐำนทำงดนตรีได้แก่ วิชำทฤษฎีและประวัติศำสตรด์นตรี  
 
1. วิชาท่ีต้องสอบ  

เครื่องดนตรีตะวันตก 1. Western Music Theory   2. Western Music History 

เครื่องดนตรีไทยและดนตรตีะวันออก 1. Western Music Theory   2. Thai Music Theory and History 

เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพำะ M.M. และ D.M.) 1. Jazz Proficiency Exam 

 
2. ข้อมูลทั่วไป  
(1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องท ำกำรสอบวัดระดับควำมรู้พื้นฐำนทำงดนตรียกเว้นข้อผู้สมคัรสอบเข้ำสำขำธุรกิจดนตรี ของหลักสตูรศลิปศำสต
รมหำบณัฑิตไมต่้องสอบ  
(2) นักศึกษำท่ีสอบไม่ผ่ำนจะต้องเรียนวิชำพื้นฐำนตำมควำมเหมำะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร  
(3) นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรยีนวิชำปรับพื้นฐำนทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งวิชำเหล่ำนี้จะไม่นบัหน่วยกิต   
 
3. วิชาปรับพ้ืนฐานที่ต้องลงทะเบียนเรียนหากคะแนนวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
รำยละเอียดของวิชำพื้นฐำนท่ีนักศกึษำจะต้องลงทะเบียนเรียนหำกคะแนนสอบวัดควำมรู้ทั่วไปทำงดนตรีไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ ดังนี้ 

ประเภท วิชาสอบ 
วิชาปรับพ้ืนฐานที่ต้องลงทะเบียน 

M.A./M.M./D.M. Ph.D. 

เครื่องดนตรีตะวันตก 
1.Western Music Theory MSTC 530 MSTC 632 

2.Western Music History MSCY521 MSCY 641 

เครื่องดนตรีไทยและดนตรตีะวันออก 

1.Western Music Theory MSTC 530 
MSTC 632 

2.Thai Music Theory and History 
MSTH512 

MSCY 522 MSCY 641 

เครื่องดนตรีแจ๊ส (เฉพำะ M.M.และD.M.) 1.Jazz Proficiency Exam 
MSJA 511 

- 
MSJA 512 

ค ำอธิบำยรหสัสอบ:   
MSTC 530 Western Music Theory Review 
MSCY521 Perspective of Western Music History 
MSCY 522 Perspective of Thai Music History 
MSTH512 Thai Music Theory Review 
MSJA 511 Perspective of Jazz History 
MSJA 512 Jazz Theory Review 
MSTC 632 Music Theory and Analysis in Graduate Level 
MSCY 641 History of Music in Graduate Level 

 



 
รายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานเฉพาะสาขา 

นักศึกษำบำงส่วนอำจขำดแคลนควำมรู้และทักษะในวชิำพืน้ฐำนต่ำงๆ ที่จ ำเปน็ต่อสำขำวิชำเอก ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ลงทะเบียนเรียนวชิำปรับพื้นฐำน ซึ่งจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรตำมข้อมูลดังต่อไปนี้  
 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิชาปรบัพื้นฐาน  
(1) วิชำปรับพืน้ฐำนเฉพำะสำขำมีไว้เพื่อนักศึกษำที่จ ำเปน็ต้องทบทวนวิชำพื้นฐำนในวิชำเอกของตัวเอง  
(2) นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชำปรับพืน้ฐำนทนัทีที่เปิดให้ลงทะเบียน ซึง่วิชำเหล่ำนี้จะไม่นับหน่วยกิต  
(3) ในข้อ 9.2 จะเป็นกำรสรุปวชิำปรบัพื้นฐำนของแต่ละสำขำ นักศึกษำอำจถูกก ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนวชิำปรับพืน้ฐำน
มำกกว่ำ 1 วิชำ ทั้งนี้ จ ำนวนรำยวิชำจะขึ้นอยู่กับกำรลงมติตัดสนิของประธำนสำขำ 
(4) วิชำปรับพืน้ฐำนเฉพำะสำขำ เป็นรำยวิชำที่จัดให้เรียนก่อนเปิดภำคเรียนปรกติ ภำคเรียนแรก 
 
2. วิชาพื้นฐานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (M.A.) 
A. สาขาธุรกิจดนตรี   
วิชำพืน้ฐำนของสำขำธุรกิจดนตรีมีทั้งหมด 2 วิชำ ซึ่งข้อก ำหนดจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษำที่เมื่อแรกเข้ำพบว่ำมีปัญหำในวชิำพืน้ฐำนด้ำนธุรกิจไม่เพียงพอ 
MSBU 501 Music Business Conceptual Framework 
2. นักศึกษำที่เมื่อแรกเข้ำพบว่ำมีปัญหำในวชิำพืน้ฐำนด้ำนดนตรีไม่เพียงพอ 
MSBU 502 Aesthetics of Music Listening 
B.สาขาดนตรีบ าบดั 
วิชำพืน้ฐำนสำขำส ำหรับนักศึกษำที่เมื่อแรกเข้ำพบว่ำมีปัญหำในวิชำพื้นฐำนดำ้นดนตรีบ ำบดัไม่เพียงพอ  มีทั้งหมด  2 วิชำไดแ้ก่ 
1. MSMT 501 Principles of Music Therapy 
2. MSMT 502 Group Leadership Skills in Music Therapy 
 
3. วิชาพื้นฐานในหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
A. สาขาดนตรีวิทยา 
วิชำพืน้ฐำนสำขำส ำหรับนักศึกษำที่เมื่อแรกเข้ำพบว่ำมีปัญหำในวิชำพื้นฐำนดำ้นดนตรีวิทยำไมเ่พียงพอ มีทั้งหมด 2 วิชำได้แก่ 
1. MSCY 524 Concepts of Musicology 
2. MSCY 525 Concepts of Ethnomusicology 
B.สาขาดนตรีศึกษา 
วิชำพืน้ฐำนสำขำส ำหรับนักศึกษำที่เมื่อแรกเข้ำพบว่ำมีปัญหำในวิชำพื้นฐำนดำ้นดนตรีศึกษำไม่เพียงพอ มีทั้งหมด 2 วิชำได้แก่ 
1. MSED 522 Overview of Music Education Philosophy 
2. MSED 636 Curriculum Studies and Assessment in Music Education 


