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คู่มือการสอบระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ระดับปริญญาเอก – Online Admission 

ก ำหนดกำร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5* 

1.  จ ำหนำ่ยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เร่ิมรับสมัครครั้งที่ 2-4 ตั้งแต่วันที่ 26 กนัยำยน 2565 เป็นต้นไป 1 มิถุนำยน 2566 

2.  ปิดรับสมัครและปิดส่งเอกสำรกำรสมัคร  - ส. 5 พ.ย. 2565 ส. 7 ม.ค. 2566 ส. 11 มี.ค. 2566 ส. 24 มิ.ย. 2566 

3. ประกำศรำยชือ่ผู้สอบ วัน เวลำ ห้องสอบ - ส. 12 พ.ย. 2565 ส. 14 ม.ค. 2566 ส. 18 มี.ค. 2566 ส. 1 ก.ค. 2566 

4. วันสอบ: วิชำปฏิบัติดนตรี (ส่ง Audition Link - ออนไลน์) - ส. 12 พ.ย. 2565 ส. 14 ม.ค. 2566 พ. 22 มี.ค. 2566 ส. 1 ก.ค. 2566 

5.  วันสอบ: วิชำเฉพำะสำขำ และขอ้เขยีน (ออนไลน์) - ส. 26 พ.ย. 2565 ส. 28 ม.ค. 2566 ส. 1 เม.ย. 2566 ส. 15 ก.ค. 2566 

6.  ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ - ส. 10 ธ.ค. 2565 ส. 11 ก.พ. 2566 อ. 18 เม.ย. 2566 ส. 22 ก.ค. 2566 

7.  วันสอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์) - ส. 17 ธ.ค. 2565 ส. 18 ก.พ. 2566 ส. 22 เม.ย. 2566 ส. 29 ก.ค. 2566 

8.  ประกำศผลสอบ - ส. 24 ธ.ค. 2565 ส. 25 ก.พ. 2566 ส. 29 เม.ย. 2566 พฤ. 3 ส.ค. 2566 

9. รำยงำนตัว ลงทะเบยีน และช ำระค่ำลงทะเบียน  - จะแจ้งวันประกำศผลสอบของแต่ละครั้ง ต่อไป 

 
Note 1: หลักสตูรบณัฑติศึกษำ ระดับปรญิญำเอก (สอบแบบ ออนไลน์) (ยกเว้นสำขำกำรอ ำนวยเพลงสอบ ณ วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์) 
*Note 2: ครั้งท่ี 5 เป็นกำรสมัครเพื่อเข้ำเรียนในภำคเรียนที่ 2 ซึ่งมกีำรจัดสอบเพียงรอบเดียว เปิดรับสมัครทุกหลักสตูร ทุกสำขำวิชำ  
(มียกเว้น ไมเ่ปิดรบัในหลักสูตร PhD) ผู้สนใจสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำประกำศบนเวบ็ไซต์ของวิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์ 
Note 3: หลักสตูรบณัฑติศึกษำเปดิรับสมัคร เฉพำะ ครั้งท่ี 2-5 
 
 
ติดต่อสอบถาม  
ข้อมูลกำรสอบ:  www.music.mahidol.ac.th 
ติดตำมกำรสอบ:  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถำมข้อมูลรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu  
ติดต่อสอบถำมข้อมูลรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 4415302, 02 8002525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อสอบถำมข้อมูลรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ:  msinteradmission@mahidol.ac.th 
ส่งบันทึกกำรสอบปฏิบัติดนตรี (Audition Recording Link): https://forms.gle/p7wrDNi32BwJZgCq7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/p7wrDNi32BwJZgCq7
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รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาเอก 
 

ในปีกำรศึกษำ 2566 วทิยำดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล จะท ำกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก ในหลักสูตรต่อไปน้ี 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 
 1. ดนตรีวิทยำ 1. กำรแสดงดนตรี (Classic, Thai) 

 2. ดนตรีศึกษำ 2. กำรประพันธ์ดนตร ี

 3. กำรอ ำนวยเพลง 

 4. ดนตรีแจส๊ 

หมายเหตุ:  
- หลักสูตรนำนำชำติ กำรเรียนกำรสอนจะใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะใช้ภำษำไทยท้ังหมด) 
- หลักสูตรภำษำไทย กำรเรียนกำรสอนจะใช้ภำษำไทยเป็นหลัก  
- กรณีนักศึกษำต่ำงชำติที่มีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำหลักสตูรภำษำไทย ต้องสอบผ่ำนตำมข้อก ำหนด Thai Language Proficiency 
Requirement for International Student จึงจะมีคณุสมบัติและสำมำรถสมัครสอบได้ 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 

หลักสตูรปรัชญำดุษฎบีัณฑติประกอบไปด้วย 2 สำขำวิชำเอก ได้แก่วิชำเอกดนตรีศึกษำและวิชำเอกดนตรีวิทยำ ส ำหรับสำขำ
วิชำเอกดนตรีศึกษำมีจุดมุ่งหมำยอยู่ท่ีกำรสรำ้งผู้ให้กำรศึกษำทำงดนตรีที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และตระหนักถึงสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและอนำคตของ
ศำสตร์แขนงนี้ อีกทั้งฝึกฝนอำจำรย์ผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมเข้ำใจในแก่นของวิชำอย่ำงลึกซึ้งและสำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำรต่ำงๆ ใน
กำรสอนนักเรียนท่ีมีควำมหลำกหลำยได้อย่ำงช ำนำญ นอกจำกน้ียังรวมไปถึงกำรสรำ้งนักพัฒนำที่มีสว่นส ำคัญต่อกำรเติบโตของกำรศึกษำ
ทำงด้ำนดนตรี มีทักษะและควำมรู้ในกำรเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำที่มปีระสิทธิภำพ ในส่วนของสำขำวิชำเอกดนตรีวิทยำจะเน้นไปท่ีกำรสร้ำง
นักวิชำกำรชั้นเลิศที่มีควำมช ำนำญทั้งดนตรตีะวันออก และตะวันตกไปจนถึงนักวิจัย และอำจำรยผ์ู้สำมำรถหลอมรวมควำมรู้ในศำสตรต์่ำงๆ 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในสิ่งใหม่ๆ และภมูิปัญญำให้กับสังคม  

นักศึกษำในหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต จะถูกฝึกให้มีทักษะในเชิงวิชำกำรระดับสูง มีควำมเป็นเลิศในกำรใช้ควำมคิดเชิงวิพำกษ์ 
กำรวิเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอผลงำนในท่ีสำธำรณะทั้งในรูปแบบของกำรเขียนและกำรบรรยำย ทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับสำกล 
 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรดุรยิำงคศำสตรดุษฎีบัณฑติคือ กำรมุง่เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรทำงดนตรีให้เป็น
บุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมช ำนำญในกำรสอนดนตรีตำมมำตรฐำนข้ันสูงสุดของกำรศึกษำ 

วิชำเอกกำรแสดงดนตรี และวิชำเอกดนตรีแจส๊ มุ่งเน้นกำรพัฒนำศกัยภำพทำงด้ำนกำรดนตรีของผูเ้รยีนตำมมำตรฐำนข้ันสูงสดุทำง
กำรศึกษำ นักศึกษำจะได้รบัควำมรู้ในเชิงลึกท่ีครอบคลมุองค์ควำมรูท้ำงด้ำนกำรแสดงดนตรี วรรณกรรมดนตรี และกำรสอนดนตรี ผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนี้จะมคีวำมช ำนำญทำงด้ำนดนตรีคลำสสิกตะวันตกหรือดนตรไีทย ซึ่งจะมโีอกำสได้ประกอบอำชีพเป็นอำจำรยต์ำม
สถำบันอุดมศึกษำ และสำมำรถประสบควำมส ำเรจ็ในวิชำชีพท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ  

วิชำเอกกำรประพันธ์ดนตรี เป็นหลักสูตรส ำหรับนักศึกษำที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์กำรประพันธ์ดนตรีและกำร
จัดกำรดนตรีในระดับสูง ประกอบกับมีควำมใฝรู่้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีดนตรี โดยผู้ทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำตำมหลักสตูรนี้ มโีอกำสที่จะเป็นนักประพันธ์
ดนตรี นักจดักำรดนตรี นักทฤษฎดีนตรี ผู้สอนกำรประพันธ์ดนตรี นักประพันธ์ภำพยนตร์ นักเรียบเรยีงดนตรี และผู้บริหำรจัดกำรทำงด้ำน
ดนตรี  

วิชำเอกกำรอ ำนวยเพลง เป็นหลักสูตรทีเ่ตรยีมควำมพร้อมผูเ้รียนส ำหรับกำรเป็นนักวิชำชีพทำงดนตรทีี่มีควำมรู้ควำมช ำนำญใน
ระดับสูง ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตรนี้นักศึกษำจะไดเ้รียนรู้เกีย่วกับบทประพันธ์ท่ีส ำคัญ และเทคนิคเฉพำะที่ใช้ส ำหรับกำรอ ำนวย
เพลง ตลอดจนไดร้ับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมไปถึงทักษะต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรอ ำนวยเพลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

หลักสตูรปรัชญำดุษฎบีัณฑติ (Ph.D.) และหลักสูตรดุริยำงคศำสตรดษุฎีบัณฑติ (D.M.) 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนดนตรีจำกมหำวิทยำลัยที่ สกอ.รับรอง โดยมคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.5 
2. ผู้สมัครที่ไมม่ีคุณสมบตัิตำมที่กล่ำวมำจะต้องไดร้ับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรหลักสูตรปรัชญำดษุฎีบัณฑติ จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรสมคัร
ในขั้นต่อไปได้  
 

ขั้นตอนการสมัครและสอบ 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 

2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 3,000 บำท)  
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร  

2. กำรติดตำมกำรสอบ และ
ประกำศตำ่งๆ 

ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมลูต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหสัสมคัรสอบ 
(log-in, COMMAS) 

3. สถำนท่ีสอบ Online Test 

 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมำจำกระบบกำรสมคัร online พร้อมลำยเซน็ของผู้สมัคร และติดรูปถ่ำย 1 ฉบับ  
2. จดหมำยรับรอง 2 ฉบับ (ผู้เขียนจดหมำยรับรองสำมำรถส่งจดหมำยมำยังวิทยำลัยด้วยตัวเองหรือผู้สมคัรส่งก็ได้) 
3. ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำนโดยละเอียด (Curriculum Vitae) เขียนด้วยภำษำทำงกำร 1 ฉบับ 
    Note: Ph.D. program require CV or musical résumé detailing your academic and professional history 
4. ส ำเนำหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ผู้สมคัรเข้ำศึกษำระดับปรญิญำเอกส่งเอกสำร ดังนี ้
  4.1 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรเรยีน (transcript) ในระดับปริญญำตร ี1 ใบและระดับปริญญำโท 1 ใบ โดยส ำเนำรำยงำนผลกำรเรียน
จะต้องเขียนด้วยภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน หำกอยู่ในภำษำอ่ืนจะต้องท ำกำรแปลเป็นภำษำองักฤษ 

4.2 ส ำเนำปริญญำบตัร หรือหนังสือรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วให้ใช้ส ำเนำปรญิญำบตัร 

2) ผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศกึษำสุดท้ำย ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำ
สุดท้ำยและมีก ำหนดที่จะส ำเร็จกำรศึกษำโดยได้รับอนุมตัิปรญิญำจำกสภำสถำบันก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ  

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ส ำเนำหนังสือเดินทำง กรณีนักศกึษำต่ำงชำติ) 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำใบคะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ  
7. ส ำเนำใบคะแนนกำรสอบภำษำไทย 1 ฉบับ (นักศึกษำต่ำงชำติสมคัรหลักสูตร Ph.D.)  
8. ข้อก ำหนดเฉพำะสำขำ (สิ่งที่ตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร) 
 
o เอกสารประกอบการสมัคร  

สำมำรถจัดส่ง ได้ 2 ช่องทำง ได้แก่ 
- มำส่งด้วยตนเอง ท่ีวิทยำลัยดุรยิำงคศิลป์ ห้อง A103 (ห้องบริกำรกำรศึกษำ)  
- ทำงไปรษณีย์ จัดส่งมำที ่ งำนรับสมัคร วิทยำลัยดุรยิำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล  

25/25 ต.ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
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ตารางสรุปข้อมูลวิชาสอบ 
 

หลักสูตร สาขา ข้อก าหนดของสาขา 
(สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 

วิชาสอบ 
(Online Test) 

วิชาสอบความรู้ทั่วไปทางภาษา 
(ยื่นคะแนน) 

วิชาสอบความรู้ทั่วไปทางดนตร ี
(Placement Test) 

Ph.D. 

ดนตรีวิทยำ 

-โครงร่ำงงำนวิจัย** 
- CV or musical résumé 
detailing your academic 
and professional history  

-ข้อเขียนดนตรีวิทยำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

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

 
 
วิชำสอบควำมรู้ทั่วไปทำงดนตรี จัดให้สอบ 
1 ชุด ตำมประเภทเครื่องดนตรีผู้สมัคร 
ดังนี้ 
 
1) เครื่องดนตรีตะวันตก 
1. Western Music Theory  
2. Western Music History 
 
2) เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 
1. Western Music Theory  
2. Thai Music Theory and History 
 
3) เครื่องดนตรีแจ๊ส (ส ำหรับM.M. D.M. 
เท่ำนั้น) 
1. Jazz Proficiency Exam 
 
ก าหนดการสอบ Placement Test 
วิชำสอบสว่นนี้ จะจัดสอบให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ ชว่งต้นเดือนพฤษภำคม 2566 
ติดตำมดูประกำศห้องสอบที ่
 
commas.music.mahidol.ac.th 

ดนตรีศึกษำ 

-โครงร่ำงงำนวิจัย** 
- CV or musical résumé 
detailing your academic 
and professional history 
-DVD บันทึกกำรสอนของ
ผู้สมัคร 
-แผนกำรสอน 

-ข้อเขียนดนตรีศึกษำ 
-ปฏิบัตกิลุ่มดนตรีศึกษำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

D.M. 

กำรแสดงดนตรี ไม่มี -ปฏิบัติดนตรี 

กำรประพันธ์
ดนตรี 

-scores ผลงำนของผู้สมัคร 
3 ชิ้นพร้อมrecordings ของ
งำน 

-ปฏิบัติดนตรี (แสดงเพลงที่
ผู้สมัครประพันธ์บนเปียโนและ
เพื่อแสดงทักษะกำรเล่นเปียโน) 
-สอบปำกเปล่ำ  
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรอ ำนวย
เพลง 

-DVD หรือ You Tube Link 
บันทึกกำรอ ำนวยเพลงของ
ผู้สมัคร (ถ่ำยหันหนำ้เข้ำ
กล้อง) 
-บทวิเครำะห์บทประพันธ์
ส ำหรับ Large Ensemble 

- มีผลผ่ำนขั้นตอน pre-screen 
-ข้อเขียนอ ำนวยเพลง 
-สอบปฏบิัติโดยกำรก ำกับวงแสดง
สดและสัมภำษณ ์
-สอบสัมภำษณ์* 

ดนตรีแจ๊ส ไม่มี 
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

 
*  หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ 
** หมำยถึง หลักสูตร Ph.D. ก ำหนดให้ส่งโครงร่ำงงำนวิจัย และเลือกแผนกำรเรียน (ศึกษำเพิ่มเติม หน้ำ 18-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 | P a g e  

 

รายละเอียดข้อมูลวิชาสอบ 
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
 

1.1 วิชาเอกดนตรีวิทยา 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (ส่งมำพร้อมกับใบสมัคร) 

• โครงร่ำงงำนวิจัยส ำหรับวิทยำนิพนธ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงร่ำงงำนวิจัยส ำหรับวิทยำนพินธ์ ที่หน้ำ 18-19) 
  หลักสูตร Ph.D. มแีผนกำรศึกษำให้เลือกเรียนใน 2 แบบ คือ แบบ 1 ท ำวทิยำนพินธ์อย่ำงเดียว และแบบ 2 เรียนรำยวิชำ

และท ำวทิยำนิพนธ์ ผู้สมัครต้องระบุแผนกำรเรียนและจัดเตรียมโครงร่ำงตำมขอ้แนะน ำ 
2. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
  • เน้ือหำกำรสอบ: ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำวิจัยทำงดนตรีวทิยำ ควำมรู้ทัว่ไปทำงประวัติศำสตร์และทฤษฎขีองดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
กำรวิเครำะห์เพลงในหลำกหลำยบริบท 

• รูปแบบกำรสอบ: ตอบค ำถำมดว้ยกำรเขียนเรียงควำมบรรยำย (ประมำณหน่ึงหน้ำกระดำษต่อหน่ึงเรียงควำม) ใช้เวลำ 120 นำที 
3. ช่องทำงกำรสอบ (ข้อเขียน online): Platform for live exams: Webex Meeting 
 

 

1.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร) 

1) โครงร่ำงงำนวิจัยส ำหรับวิทยำนพินธ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมรำยละเอียดโครงร่ำงงำนวิจัยส ำหรับวิทยำนิพนธ ์ที่หน้ำ 18-19) 
  หลักสูตร Ph.D. มีแผนกำรศึกษำใหเ้ลือกเรียนใน 2 แบบ คือ แบบ 1 ท ำวิทยำนิพนธอ์ย่ำงเดียว และแบบ 2 เรียนรำยวิชำและ

ท ำวทิยำนพินธ์ ผู้สมัครต้องระบุแผนกำรเรียนและจัดเตรียมโครงร่ำงตำมข้อแนะน ำ 
2) DVD หรือ Youtube Link บันทกึกำรสอนจริงของผู้สมัครในรูปแบบวีดีโอควำมยำว 15 นำที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและนักเรียน

จ ำนวน 2 คนขึ้นไป ปรำกฏอยู่ใน DVD นอกจำกน้ีจะต้องมีควำมชัดเจนทั้งภำพและเสียง และเป็นกำรบันทึกกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง ไม่มี
กำรตัดต่อ มิฉะน้ันจะไม่ถูกน ำมำพจิำรณำ 

3) แผนกำรสอนที่ใช้เตรียมตัวส ำหรับกำรสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขียนอธิบำยวัตถุประสงค์ เน้ือหำ 
กิจกรรม สื่อกำรสอน และกำรประเมินผลที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำอย่ำงละเอียด 

4) แนบผลงำนวิชำกำร เช่น งำนวิจยั หรืองำนวิทยำนิพนธ์ในระดับ ป.โท โดยแนบปกหน้ำและ Abstract (ภำษำอังกฤษ) หรือบทควำม
ประเภทต่ำงๆ และให้เขียนบทสรุปย่อเป็นภำษำอังกฤษไม่เกิน 1 หน้ำ A 4 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ   
2. วิชำเฉพำะสำขำ 

• เน้ือหำกำรสอบ: ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษำ พื้นฐำนกำรเรียนและกำรสอนดนตรี หลักสูตรดนตรีทั้งในประเทศไทย
และต่ำงประเทศ จิตวิทยำกำรสอนดนตรี หลักกำรและรูปแบบกำรสอนดนตรี ปรัชญำดนตรีศึกษำ กำรวดัผลและกำรประเมินผลทำงดนตรีศึกษำ 
ประเภท ขอบเขต และควำมรู้ดำ้นงำนวิจัยทำงดนตรีศึกษำ  

2.1 กำรสอบข้อเขียน 
 • ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำรำยงำนตัวผ่ำนระบบ webex 
 • กรรมกำรคุมสอบส่งขอ้สอบให้ผู้เข้ำสอบ (PDF file) ผ่ำนระบบ webex 

• กรรมกำรคุมสอบชี้แจงรำยละเอียดกำรสอบข้อเขียนและตอบข้อซักถำม 
• สอบข้อเขียนส ำหรับบัณฑิตศึกษำ (สำมำรถค้นคว้ำเอกสำรได้) 
• ส่งข้อสอบกลับทำง E-mail ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

- ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์ค ำตอบในไฟล์ Microsoft Word และบันทกึเป็นไฟล์ PDF 
- ผู้เข้ำสอบตอ้ง log-in และเปิดกลอ้งไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบ 
- หำกผู้เขำ้สอบมขี้อซักถำมสำมำรถสอบถำมกรรมกำรคุมสอบผำ่น webex 
- ผู้เข้ำสอบตอ้งส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกส่งภำยหลังอำจมีผลต่อคะแนนสอบหรือตัดสทิธิก์ำรสอบ 

2.2 กำรสอบปฎิบัตกิลุ่ม 
• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำสอบปฎิบัติกลุ่มผ่ำนระบบ webex  
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2.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 
 
2.1 วิชาเอกการแสดงดนตรี 
 
A:  กีตาร์คลาสสิค 
รีไซทอลควำมยำวสำมสิบนำทีที่แสดงถึงกำรตีควำมบทเพลงและเทคนิคกำรบรรเลงในระดับสูง บทเพลงท่ีผู้สมัครเลือกมำแสดงควรมำจำกเรพ
เพอร์ทัวร์มำตรำฐำนของกีตำรค์ลำสสิก รวมถึงมำจำกยุคสมัยทำงดนตรีที่ตำ่งกัน มีลลีำที่หลำกหลำย และต้องมีงำนประพันธ์ท่ีมหีลำยท่อน 
(Multi-movement work) อย่ำงน้อยหนึ่งช้ิน 
*บทเพลงที่น ำมำแสดงจะต้องบรรเลงจำกควำมจ ำทั้งหมด 
ข้อแนะน ำส ำหรับกำรบันทึกวิดโีอ 
- ผู้สมคัรสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนหรือแท็บเลตในกำรบันทึกภำพและเสยีงได้ 
- ไฟล์วิดโีอบันทึกกำรแสดงของผู้สมัครจะต้องมีทั้งภำพและเสยีง 
- กำรบรรเลงบทเพลงจะต้องถูกบันทึกอย่ำงต่อเนื่องในครั้งเดียว นอกจำกนี้จะต้องไม่มีกำรตัดต่อหรือดดัแปลงเสียงไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดๆ  
- ผู้สมคัรควรแต่งกำยอย่ำงสภุำพขณะท ำกำรบันทึกภำพและเสียง 
 
B:  ขับร้องคลาสสิค  
1. แบบฝึกหัดเทคนิค 2 เพลง (ร้องโดยเสียงเช่ือมต่อเป็นเสียง “Ah”) 

1.1 เปียโนประกอบ: เลือกเพลงหมำยเลข 1 – 4 จำกThe Art of Singing (Twenty-Four Vocalises),  
Op. 81 โดย Heinrich Panofka 

1.2 ไม่มีเปียโนประกอบ: J. Lyon, Vocal Studies, หมำยเลข 1 
(ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมเพื่อเลือกบันไดเสียงท่ีเหมำะกับตนเองได้) 
2. บทเพลง 6 เพลง  

2.1 บทเพลง aria 1 บท จำก oratorio หรือ cantata 
2.2 บทเพลง aria 1 บท จำก opera หรือ operetta 
2.3 บทเพลง German Lied 1 บท 

  2.4 บทเพลงภำษำฝรั่งเศส ประพันธ์โดย Delibes, Franck, Berlioz,Debussy, Ravel, Faure, หรือ Duparc 
2.5 บทเพลงภำษำอังกฤษท่ีประพันธ์หลังปี คศ. 1900 
2.6 บทเพลงที่ผู้สมัครเลือกมำเอง  

หมำยเหตุ บทเพลงจำกข้อ 2.1 หรือ 2.2  ข้ำงต้น ต้องเป็นภำษำอิตำเลียน  
หำกต้องกำรค ำแนะน ำในเรื่องกำรเตรียมบทเพลง กรณุำตดิต่อสำขำวิชำกำรขับร้องคลำสิคและละครเพลง 
ส ำหรับกำรสอบออนไลน์นำนำชำติและ/หรือส่งวิดิโอ 
1. ผู้สมัครจะต้องอัดวิดิโอกำรแสดงใหม่เพื่อกำรออดิชั่นให้ครบตำมทีก่ ำหนดทุกข้อ ห้ำมใช้คลิปวิดิโอท่ีเคยแสดงมำก่อน 
2. ในกำรบันทึกเทปแต่ละคลิปใหบ้ันทึกแบบต่อเนื่องไม่มีกำรตดัต่อ  

- ให้แนะน ำตัวเอง สมัครสำขำ และรอบกำรสมัครสอบ 
- ให้พิมพ์ช่ือผู้สมัคร ช่ือเพลง และผู้แต่งตำมล ำดับ ท่ียูทูปและที่คลิปวิดิโอที่ส่งด้วย 
- ในกำรถ่ำยท ำ กำรร้องเพลง จะต้องเห็นใบหน้ำผูส้มัครอย่ำงชัดเจน    

  โดยให้มสีัดส่วนจะต้องเห็นผูส้มัครเต็มตัว (สำมำรถดื่มน้ ำระหว่ำงเพลงได้) 
3. กำรบันทึกภำพวิดิโอและเสียงรอ้งจะต้องมีคุณภำพท่ีดี ควรอย่ำงยิ่งท่ีจะให้นักเปียโนเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบ 
ให้ปรับเสยีงร้องและดนตรีประกอบให้มีควำมสมดลุย์  ดนตรีประกอบต้องไม่ดังเกินไปจนกลบเสยีงร้อง  
4. ให้ส่งวิดิโอมำทำงยูทูป โดยท ำเป็นลิงก์ Public หรือ Unlisted 
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C:  เคร่ืองสายสากล 
1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform 
them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play.  
2. Perform one movement of your choice from Bach’s solo sonatas/partitas/suites for your instrument. (excluding harp) 
3. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate 
your musical and technical strengths. (for example, one etude and a one movement of a concerto or a sonata) Total 
performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It is acceptable to perform partial selections 
to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). Performing with accompaniment is 
recommended. 
4. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. * 
*If the audition is performed online this step can be skipped. 
Guidelines for recording your audition video 
Equipment 
1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format 
acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way. 
2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid 
interruptions – and tap the screen to focus. 
3. Use a tripod or stand. 
4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this makes 
the image grainy or fuzzy.  
Room 
1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face. 
2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.) 
3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb. 
Recording 
1. Be sure you are in the center of the frame 
- For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face. 
- For cello and bass, we need to see your whole body.  
2. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.  
3. Make sure that your music stand doesn’t block the camera. 
Check your work before submitting it.  
1. Make sure your videos are right side up. 
2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’ 
name. 
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D:  เคร่ืองเป่าลมไม้ 
1. Technique (only Saxophones) 
Perform scales of steps and intervals with articulations. For the formation, refer to the book “Les Gammes Conjointes 
et Intervalles (1962)” by Jean-Marie Londeix (Édition Henry Lemoine) 
*Contact the saxophone instructors for the details.  
2.  Pieces:  
1) Prepare a performance of at least thirty minutes of music that displays a high level of musical and technical 
proficiency.  
●  The works chosen should be three contrasting movements from three different pieces from the standard 
repertoire, and from different time periods.  
●  Prepared works should include contrasting styles.  
●  Performing with accompaniment is required if necessary for the chosen repertoire 
2) Perform five orchestral excerpts in a variety of tempos and styles 
Audition Video Recording Policy 
Applicants who record and submit their performance video should carefully read and comply with the following: 
1) Videos submitted may not be older than one year. 
2) The video should always be recorded from a fixed and wide camera angle with both applicant’s’ face and hands 
clearly visible in the frame. If memorization is required, it must be obvious from the video that the applicant is not 
reading the music.  
3) The video does not need to be in one take but it must be unedited. No editing of any kind including audio, 
visual, or subtitles. It is not editing if they are combining video and audio that was recorded simultaneously.  
4) It is highly recommended to take into consideration the quality of sound. Applicants should make sure that the 
volume level of the video is neither too loud nor too quiet and the background noise should be kept to a minimum. 
Applicants should try to record as high quality as possible.  
5) Applicants must upload the video to an online video platform such as YouTube and BiliBili and send the link to 
the admission office. Uploading a video as “unlisted” is recommended; this allows faculty to view the video when 
provided with the link but does not make the video public.  
6) The applicant's full name, instrument and course of studies (Pre-College, BM, MM or DM) must be clearly indicated 
in the description. 
For inquiries about audition repertoire, visit our website https://www.music.mahidol.ac.th/people, type "woodwind" in 
the search box, and email one of our faculty members. 
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E:  เคร่ืองลมทองเหลือง 
1. บรรเลง 5 Orchestra Excerpts ที่แสดงถึงดนตรหีลำกหลำยสไตล ์
2. ท ำกำรแสดงเดีย่ว 30 นำที ที่แสดงถึงทักษะกำรบรรเลงบทเพลงในขั้นสูง บทเพลงที่น ำมำแสดงควรเลือกจำกบทเพลงมำตรำฐำน ต่ำงยุค
สมัยและตำ่งสไตล์ ต้องมีหนึ่งบทเพลงท่ีเป็นเพลงมำตรำฐำนหลักท่ีตอ้งบรรเลงครบสมบูรณ์ (concertos, sonatas, etc.) 
* ต้องแสดงกับนักดนตรเีปียโนบรรเลงประกอบหำกมีควำมจ ำเป็นส ำหรับบทเพลงที่เลือกท ำกำรแสดง 
 
F:  เคร่ืองกระทบ 
1. Snare drum: 1 บทเพลง solo และ 2 orchestra excerpts 

- เลือก 1 etude จำก 12 Etudes by Delecluse หรือ 1 บทเพลง solo recital ที่ีมีควำมยำวไม่เกิน 5 นำที 

- เลือก 2 excerpts 

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

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

- Four Mallets – บทเพลง marimba solo ที่ประพันธ์ข้ึนในศตวรรษที่ 20 หรือ บทเพลง marimba concerto (ไม่ต้องมี 
accompaniment) ที่มีควำมยำวประมำณ 15-20 นำที ระดับเพลงเทียบเท่ำ recital 

- เลือก 1 xylophone excerpt และ 1 glockenspiel excerpt 

- อำจมีกำรเรียกสอบ scales และ arpeggios จำกทุก scales รวมถงึกำรสอบ sight-reading 
3. Timpani: 1 บทเพลง solo, 2 orchestra excerpts  

- เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีควำมยำวไม่เกิน 5 นำที 

- เลือก 2 orchestra excerpts จำก 2 ยุคที่แตกต่ำงกัน 
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 ที่มีกำร
ตีพิมพ์ score จำกส ำนักพิมพ์ ไมอ่นุญำตให้ improvise นอกเหนือจำก score  
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G:  เปียโน 
1) บทเพลง  

1. ผู้สมัครต้องแสดงเดี่ยวบทเพลงเป็นเวลำ 50 ถึง 60 นำที (ยกเว้น concerto) เพื่อท่ีแสดงศักยภำพด้ำนเทคนิคและทำงดนตรี  
  2. เลือกบทเพลงจำกบทเพลงมำตรฐำนจำกยุคที่แตกต่ำงกัน  

3. บทเพลงที่เลือกมำแสดงควรเลอืกบทเพลงที่มีสไตล์ที่แตกต่ำงและมีบทเพลงหลักอย่ำงน้อย 1 บทเพลง ตัวอย่ำงเช่น โซนำตำ   
4. ต้องบรรเลงจำกควำมจ ำ  

 2) ข้อเขียน:   
  เขียนบทควำม 1 ถึง 2 หน้ำ double spaced (ขนำดตัวอักษร 12 points) โดยใช้ฟอนต์ Time News Roman  ส่ง
บทควำมเป็น PDF เขียนเป็นภำษำอักกฤษในหัวข้อ “Piano playing in the 21st century” หรือ “Your career goals”  
**ส าหรับผู้สมัครสอบชาวต่ำงชาติและผู้สมัครทีไ่มส่ะดวกในการเดินทางมาสอบ  
สำมำรถส่งวีดีโอกำรเล่นต่อเนื่องตำมบทเพลงท่ีก ำหนดใหโ้ดยทีไ่ม่มกีำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธี
อื่นๆ โดยต้องส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร บทเพลงทั้งหมดต้องอัดภำยใน 1 วันและไม่เกิน 2 ปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร 
-----------------------------------------------------  
ข้อก ำหนดส ำหรับกำรส่งวีดิโอส ำหรับออดิชัน (ทุกระดับยกเว้น Pre-College (YAMP):  
กรุณำอัดวดีีโอแนะน ำตัว 1 นำทีที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:  

● ช่ือ  

● ระดบักำรศึกษำและวิชำเอก  

● โรงเรียนและอำจำรย์ที่สอนรวมถึงระดับกำรเล่นนเปียโน  

● อื่นๆ  

-----------------------------------------------------  
ข้อก ำหนดของกำรบันทึกภำพและเสียง:   

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

● แต่ละวีดีโอต้องตั้งช่ือด้วย ช่ือนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรอืช่ือท่อน  

● ต้องอยู่ใน format ดังนี้:  

avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv  

● ไม่มีกำรตดัต่อแกไ้ขและต้องแสดงโดยผูส้มัครสอบเท่ำนั้น  

● บทเพลงทั้งหมดต้องอัดภำยใน 1 วัน  

● ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยไุม่เกินสองปีจำกวันที่ยื่นใบสมัคร)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Appendix  

● ตัวอย่ำงของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 
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H:  เคร่ืองดนตรีไทย 
 
•  เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขมิ ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลงเดี่ยว อัตรำจังหวะ 3 ช้ัน หน้ำทับปรบไก่ ไม่น้อยกว่ำ 6 จังหวะหน้ำทับและขับร้องเดี่ยวอิสระ 
1 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงหน้ำพำทย์ พระพิรำพเต็มองค์ และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้ำทับ 1เพลง และเพลงตับ 1 ตับ
เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยและกลองทัด ใช้หน้ำทับเพลงตระโหมโรง และหน้ำทับเสมอ และหน้ำทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วนกลอง
แขกและร ำมะนำ กลองสองหน้ำ ใช้หน้ำทับประกอบบทเพลงเดี่ยวท่ีคณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
•  เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน     
1. สอบปฏิบัติ ให้ใช้ลำยเดี่ยวข้ันสงูในกลุ่มลำยทำงยำวและลำยทำงสั้น ในเครื่องดนตรี พิณ แคน โปงลำง 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
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2.2 วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี 
 
1. ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรี (น าส่งให้กรรมการในวันสอบ)  
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองทั้งหมด 3 ผลงำน ส ำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีที่ต่ำงกัน โดยให้แนบโนต้เพลงท้ัง 3 ผลงำน
ในลักษณะพิมพ์ท้ัง 2 ด้ำนของกระดำษและเย็บเล่มใหเ้รียบร้อย พรอ้มท้ังแนบไฟล์บันทึกเสยีงในรูปแบบ CD หรือไฟลด์ิจิทัลอื่นๆอย่ำงน้อย 2 
จำก 3 ผลงำนท่ีแนบมำพร้อมกับกำรสมคัร 
 2. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภาษณ์ (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 
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2.3 วิชาเอกการอ านวยเพลง 
 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร 
1.1 วิดีโอบันทึกภำพและเสียงผูส้มัครปฏิบตัิกำรอ ำนวยเพลงต่อหนำ้วงดนตรี (วงเครื่องลม ออรเ์คสตรำ หรือวงขับร้องประสำนเสียง) โดยถ่ำย
วิดีโอให้เห็นด้ำนหน้ำของผู้สมัคร วิดีโอมีควำมยำวอย่ำงน้อย 30 นำที โดยมีทั้งช่วงกำรฝึกซ้อม/ปรับวง (ควรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร) บท
เพลงที่น ำมำใช้ควรมีควำมหลำกหลำยของสไตลเ์พื่อแสดงทักษะของผู้สมคัรในกำรควบคุมเพลงหลำกหลำยแบบ ผู้สมคัรสำมำรถรวบรวมลิงค์
วิดีโอมำและแนบมำกับใบสมัครได ้ 
1.2 Resumé หรือ Curriculum Vitae 
1.3 รำยชื่อบทเพลงที่เคยศึกษำและบทเพลงท่ีเคยอ ำนวยเพลงในกำรซ้อมหรือแสดง 
 
กำรส่งใบสมคัรและวิดโีอนี้เป็นกำรส่งส ำหรับรอบคัดเลือก โดยผู้สมคัรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะไดร้ับเชิญมำท ำกำรสอบที่วิทยำลัยทั้งข้อเขียนและ
ปฏิบัติ โดยบทเพลงส ำหรับทดสอบทักษะกำรอ ำนวยเพลงจะประกำศหลังจำกรอบคดัเลือก 
 
2. กำรสอบ 
2.1 สอบข้อเขียน 
- รูปแบบ: ตอบค ำถำมและเขียน essay 
- เนื้อหำ: หัวข้อว่ำด้วยกำรอ ำนวยเพลง อำทิ กำรเขียนบทวิเครำะห์เพลงซิมโฟนี กำรเขยีน essay ว่ำดว้ยดุริยนิพนธ์และประวัติศำสตร์ บท
ทดสอบกำรอ่ำนสกอร ์
 
2.2 สอบโสตทักษะและสัมภำษณส์ำขำ 
- รูปแบบ: ผู้สมัครแสดงทักษะกำรฟังและกำรร้องโนต้ 
- เนื้อหำ: กำรร้องท ำนองและอำรเ์ปจจิโอ กำรฟังโนต้และคอร์ด 
 
2.3 กำรทดสอบทักษะกำรอ ำนวยเพลง 
- รูปแบบ: กำรอ ำนวยเพลงและฝกึซ้อมวงดนตรตีำมโจทย์เพลงท่ีไดร้ับ 
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2.4 วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
(กลุม่เคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง กีต้าร์ไฟฟ้า เปียโน ดับเบิ้ลเบส และกลองชุด) 
 
Pieces: ผู้สมัครจะต้องบรรเลงทั้งหมด 3 เพลงด้วยควำมจ ำ (ห้ำมดูโน้ต) ตำมข้อก ำหนดดังนี ้
 
1. เลือกบรรเลง 1 เพลงตำมควำมถนัด จำกเพลงดังต่อไปนี ้

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

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) โดยผู้สมคัรสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ 
(accompaniment) มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย ท้ังนี้ กำรเรียบเรียงเสียงประสำนขึ้นเองถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัิเป็นอย่ำงยิ่ง 
 
2. บทเพลงที่ประพันธ์ข้ึนเอง 1 เพลง โดยบทเพลงนั้นจะต้องเป็นเพลงท่ีสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถขั้นสูงของผู้สอบในด้ำนต่ำงๆเช่น 
ควำมสำมำรถในกำรบรรเลงดนตรแีจ๊ส ควำมเข้ำใจในรูปแบบของจังหวะต่ำงๆ ฮำร์โมนีของดนตรีแจ๊ส และควำมคิดสร้ำงสรรคเ์กี่ยวกับสไตล์ใน
ลักษณะต่ำงๆ 
หมำยเหตุ: ผูส้มัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย  
ส ำหรับผู้สมัครสอบกลองชุด ผูส้อบจะต้องสำมำรถบรรเลงเพลงที่ประพันธ์ข้ึนเองโดยใช้เปียโนได้ด้วย โดยกำรบรรเลงโดยใช้เปียโนนั้น อำจจะ
เป็นกำรบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบหรือบรรเลงเดีย่วก็ได้ และไม่จ ำเป็นต้องมี solo improvisation 
 
3. บทเพลงแจ๊สขั้นสูง 1 เพลง โดยผู้สอบจะต้องเลือกบทเพลงที่มีลกัษณะที่แตกตำ่งออกไปจำกสองเพลงท่ีผู้สอบเลือกจำกสองข้อก ำหนดแรก 
 
กำรส่งผลงำนบันทึกวิดีทัศน์ (Video Recorded Audition)  
ผู้สมคัรส่งบันทึกวิดีทัศน์ (video recording) ซึ่งกำรบันทึกวิดีทัศน์ จะแบ่งออกเป็น 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 
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รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 ผู้เข้ำศึกษำทุกคนจะต้องผ่ำนข้อก ำหนดเกี่ยวกับภำษำอังกฤษ โดยสอบวัดควำมรูภ้ำษำอังกฤษจำกสถำบันท่ีจัดสอบ หรือท่ีจดัสอบโดยบณัฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล 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 
 
• คะแนนภำษำอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี จำกวันที่สอบภำษำอังกฤษถึงวันท่ีสมัครสอบเข้ำศึกษำต่อฯ 
• ไม่รับผลคะแนนภำษำอังกฤษ  IELTS Indicator 
•  ขอให้ผู้สอบผ่ำนด ำเนินกำรลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ในระบบ
ฐำนข้อมูลบัณฑิตวิทยำลัย (FGS database) ได้ที่  
https://graduate.mahidol.ac.th/EngPoint/index.php 
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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 
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รายละเอียดการสอบวัดความรู้ทั่วไปทางดนตรี 
ผู้สมคัรสอบในระดับบัณฑติศึกษำทุกคน (ยกเว้นผู้สมคัรสอบสำขำธุรกิจดนตรีของหลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต) จะต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
วัดระดบัควำมรูค้วำมช ำนำญในวิชำพื้นฐำนทำงดนตรีได้แก่ วิชำทฤษฎีและประวัตศิำสตร์ดนตรี  
 
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 ของหลักสตูรศลิปศำสตรมหำ
บัณฑิตไมต่้องสอบ  
(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 
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รายละเอียดโครงร่างงานวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ ส าหรับหลักสูตร PhD 

 
  ผู้สมคัรต้องระบุแผนกำรเรียนแบบ 1 หรือแบบ 2 (ส่งมำพร้อมกับใบสมัคร) และจดัเตรียมโครงรำ่งตำมข้อแนะน ำต่อไปนี้ 
 

  แบบ 1 ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

          แบบ 1.1 ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโทต่อปรญิญำเอก ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
 
1.1 ผู้สมัครแบบ 1.1 แผนท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว  

ผู้สมคัรต้องส่งโครงร่ำงงำนวิทยำนพินธ์  ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำ  A4   และเป็นหัวข้อทีเ่กี่ยวข้องในสำขำท่ีผู้สมัครต้องกำร
ศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ประกอบด้วย 
1. หัวข้อเรื่องวิทยำนิพนธ์  (Thesis Title)  
      - ภำษำไทย (Thai)   
      - ภำษำอังกฤษ (English) 
2. ควำมเปนมำและควำมส ำคญัของปญหำ (Introduction, Background problem and Significance of the Study ) 
3. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 
4. ปัญหำของกำรวิจัย (Research Problem) 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Research Objectives) 
5. สมมติฐำนของกำรศึกษำ (ถ้ำมี) (Research Hypothesis) 
6. ขอบเขตของกำรศึกษำ (Scope of Research) 
7. วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology, Research Design) 
  - ประชำกรกลมุตัวอยำง ถ้ำมี (Population, samplings)  
  - พื้นที่ในกำรวิจัย  (Location of study) 

- เครื่องมือท่ีใชในกำรวิจัย (Research Tools)  
- กำรเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)  
- กำรวิเครำะหขอมูล (Data analysis)  

8. กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ (Conceptual of Research) 
9. ระบุประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ (Expected Benefit of Research) 
10. นิยำมศัพท์ (Definition) 
11.แผนงำนและระยะเวลำ (Action Plan) 
14. บรรณำนุกรม (Bibliography) 
**ใช้กำรอ้ำงอิงระบบ APA  โดยกำรเขียนงำนท้ังหมดจะต้องสอดคลอ้งและร้อยเรียงด้วยภำษำวิชำกำร   
 
1.2 ผลงำนวิชำกำร ได้แก่   

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ในสำขำดนตรีหรือสำขำท่ีเกีย่วข้อง โดยผลงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำรต้องไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และผลงำนวิจัยต้องเป็นผูด้ ำเนินกำรหลัก โดยมีผลงำนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดบัชำติ (TCI กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2) หรือ
วำรสำรในระดับนำนำชำติ อย่ำงนอ้ย 1 เรื่อง 

- ผลงำนวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท  (แนบบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 
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 Check List แบบ 1 ท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว 
    โครงร่ำงงำนวิทยำนิพนธ์  ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำ  A4    

 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ในสำขำดนตรีหรือสำขำท่ีเกีย่วข้อง โดยผลงำนวิจยัและบทควำมวิชำกำรต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ และผลงำนวิจัยต้องเป็นผูด้ ำเนินกำรหลัก โดยมผีลงำนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ (TCI กลุม่ที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2) 
หรือวำรสำรในระดับนำนำชำติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

 ผลงำนวิทยำนิพนธ์ในระดับปรญิญำโท  (แนบบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

 เอกสำรรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำขำด้ำนดนตรี หรือในสำขำที่จบหรือท่ีก ำลังจะเข้ำศึกษำ หลังจบปริญญำโท 2 ปี   

 
 

  แบบ 2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

 2.1 ผู้สมัครแบบ 2.1  แผนเรียนรำยวิชำและท ำวิทยำนิพนธ์  
ส ำหรับผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำโทต่อปริญญำเอก ไม่น้อยกวำ่ 48 หน่วยกิต  ต้องส่งโครงร่ำงงำนวิทยำนิพนธ์ในระดับ

ปริญญำเอก โดยประกอบด้วย หัวข้อเรื่องวิทยำนิพนธ์  (Thesis Title) ควำมเปนมำและควำมส ำคัญของปญหำ (Introduction, Background 
problem)   กำรทบทวนวรรณกรรม (literature review) ปัญหำของกำรวิจัย (Research Problem)  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Research 
Objectives) ขอบเขตของกำรศึกษำ (Scope of Research) วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology )   กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ 
(Conceptual of Research) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Expected Benefit of Research) บรรณำนุกรม (Bibliography)  
*** ใช้กำรอ้ำงอิงระบบ APA  และกำรเขียนงำนท้ังหมดจะต้องสอดคล้องและร้อยเรยีงด้วยภำษำวิชำกำร   
 
Check List แบบ 2 เรยีนรำยวิชำและท ำวิทยำนิพนธ ์
   โครงร่ำงงำนวิทยำนิพนธ์   


