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คู่มือการสอบระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ระดับปริญญาโท – 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 ระดับปรญิญำโท (สอบแบบ ออนไลน์) (ยกเว้นสำขำกำรอ ำนวยเพลงสอบ ณ วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์) 
*Note 2: ครั้งท่ี 5 เป็นกำรสมัครเพื่อเข้ำเรียนในภำคเรียนที่ 2 ซึ่งมกีำรจัดสอบเพียงรอบเดียว เปิดรับสมัครทุกหลักสตูร ทุกสำขำวิชำ (มี
ยกเว้น ไม่เปดิรับในหลักสตูร MA) ผู้สนใจสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำประกำศบนเว็บไซต์ของวิทยำลัยดรุิยำงคศิลป์ 
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 วิทยำดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหดิล จะท ำกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับปริญญำโท ในหลักสูตรต่อไปนี้ 

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 และ
นักวิชำกำรด้ำนกำรจดักิจกรรม ซึง่มีควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงภมูิปัญญำให้กับสังคม 
หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต วิชำเอกธุรกิจดนตรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้ำงมืออำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรธุรกจิดนตรี 
หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต วิชำเอกดนตรีบ ำบดั เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้ำงนักกำยภำพบ ำบัดที่เป็นมืออำชีพ และนักวิจัยในสำขำดนตรีบ ำบัด     
        
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
  หลักสตูรดรุิยำงคศำสตรมหำบณัฑติ เป็นหลักสูตรระดับปรญิญำโทเฉพำะทำงส ำหรับสำขำวิชำทำงกำรแสดงดนตรเีป็นหลัก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยวิชำเอกกำรแสดงดนตรีและกำรสอนดนตรี กำรประพันธ์ดนตรี กำรอ ำนวยเพลง กำรบรรเลงเปียโนประกอบและดนตรแีจ๊ส 
นักศึกษำจะได้ศึกษำกับอำจำรย์ผูเ้ช่ียวชำญทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีชื่อเสียงในแตล่ะสำขำวิชำ หลักสตูรถูกปรับปรุงเพื่อพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ ไปจนถึงควำมสำมำรถในกำรหำงำนของนักศึกษำท้ังในและตำ่งประเทศ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเตรียมตัวนักศึกษำส ำหรับกำรศึกษำต่อ
ในหลักสูตรดรุิยำงคศำสตรดุษฎีบณัฑิต (D.M.) ของวิทยำลัยที่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยเป้ำหมำยดังกล่ำว หลักสตูรดุริ
ยำงคศำสตรมหำบัณฑติ จึงเป็นหลักสูตรนำนำชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะสำมำรถ
ใช้ภำษำไทยได้) ผู้สมัครจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับสูงเพื่อเป็นหลักประกันว่ำ จะไดร้ับประโยชน์ต่ำงๆ จำกกำรศึกษำ
ในหลักสูตรที่มีมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำชำติและกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในระดับสำกลได้อยำ่งเต็มที่    
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

หลักสตูรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต (M.A.) และหลักสตูรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต (M.M.)  
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนดนตรีจำกมหำวิทยำลัยที่ สกอ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่ำ 2.75 
2. ผู้สมัครที่ไมม่ีคุณสมบตัิตำมที่กล่ำวมำจะต้องไดร้ับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรหลักสูตรศลิปศำสตรมหำบณัฑิต จึงจะสำมำรถด ำเนินกำร
สมัครในขั้นต่อไปได้  

 
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 
4. ส ำเนำหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ผู้สมคัรเข้ำศึกษำระดับปรญิญำโทส่งเอกสำร ดังนี ้
  4.1 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรเรยีน (transcript) ในระดับปริญญำตร ี1 ใบ โดยรำยงำนผลกำรเรียนจะต้องเขียนด้วยภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน หำกอยู่ในภำษำอ่ืนจะต้องท ำกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

4.2 ส ำเนำปริญญำบตัร หรือหนังสือรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้ 
   1) ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วให้ใช้ส ำเนำปรญิญำบตัร 

2) ผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศกึษำสุดท้ำย ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำ
สุดท้ำยและมีก ำหนดที่จะส ำเร็จกำรศึกษำโดยได้รับอนุมตัิปรญิญำจำกสภำสถำบันก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ   

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีนักศกึษำต่ำงชำติ) 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำใบคะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ  
7. ส ำเนำใบคะแนนกำรสอบภำษำไทย 1 ฉบับ (นักศึกษำต่ำงชำติสมคัรหลักสูตร M.A.)  
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) 

M.A. 

ดนตรีวิทยำ ไม่ม ี
-ข้อเขียนดนตรีวิทยำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

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

 
วิชำสอบควำมรู้ทั่วไปทำงดนตรี จัดให้
สอบ 1 ชุด ตำมประเภทเครื่องดนตรี
ผู้สมัคร ดังนี้ 
 
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 ำหรับM.M. 
D.M. เท่ำนั้น) 
1. Jazz Proficiency Exam 
 
ก าหนดการสอบ Placement Test 
วิชำสอบสว่นนี้ จะจัดสอบให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ ชว่งต้นเดือนพฤษภำคม 
2566 
ติดตำมดูประกำศห้องสอบที ่
 
commas.music.mahidol.ac.th 

ดนตรีศึกษำ 
-DVD บันทึกกำรสอนของผู้สมัคร 
-แผนกำรสอน 

-ข้อเขียนดนตรีศึกษำ 
-ปฏิบัตกิลุ่มดนตรีศึกษำ 
-สอบสัมภำษณ์* 

ธุรกิจดนตรี -ข้อเขียนแนวควำมคิดธุรกิจ 
-สัมภำษณ์สำขำทำงธุรกิจดนตร ี
-สอบสัมภำษณ์* 

ดนตรีบ ำบัด ไม่ม ี

-ข้อเขียนดนตรีบ ำบัด 
-ปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ์ทำง
ดนตรีบ ำบัด 
-สอบสัมภำษณ์* 

M.M. 

กำรแสดงดนตรี
และกำรสอน
ดนตรี 

ไม่ม ี
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรประพันธ์
ดนตรี 

-scores ผลงำนของผู้สมัคร 3 ชิ้น 
พร้อม recordings ของงำน  

-ปฏิบัติดนตรี (แสดงเพลงที่ผู้สมัคร
ประพันธ์บนเปยีและเพื่อแสดงทักษะ
กำรเล่นเปียโน) 
-สอบปำกเปล่ำ  
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรอ ำนวย
เพลง 

-DVD หรือ You Tube Link 
บันทึกกำรอ ำนวยเพลงของผู้สมัคร 
(ถ่ำยหันหน้ำเข้ำกล้อง)  

- มีผลผ่ำนขั้นตอน pre-screen  
-ข้อเขียนอ ำนวยเพลง 
-สอบปฏบิัติโดยกำรก ำกับวงแสดงสด
และสัมภำษณ ์
-สอบสัมภำษณ์* 

กำรบรรเลง
เปียโนประกอบ 

ไม่ม ี
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

ดนตรีแจ๊ส ไม่ม ี
-ปฏิบัติดนตรี 
-สอบสัมภำษณ์* 

 
*  หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ 
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รายละเอียดข้อมูลวิชาสอบ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) 

 
1.1 วิชาเอกดนตรีวิทยา 
1. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
  • เนื้อหำ: ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำวจิัยทำงดนตรีวิทยำ ควำมรู้ทั่วไปทำงประวัติศำสตร์และทฤษฎีของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
กำรวิเครำะห์เพลงในหลำกหลำยบริบท 

• รูปแบบกำรสอบ: ตอบค ำถำมด้วยกำรเขียนเรียงควำมบรรยำย (ประมำณหนึ่งหน้ำกระดำษต่อหนึ่งเรยีงควำม) ใช้เวลำ 120 นำที 
2. ช่องทำงกำรสอบ (ข้อเขียน online): Platform for live exams: Webex Meeting 
 
 
1.2 วิชาเอกดนตรีศึกษา 
1. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร (สิ่งท่ีตอ้งส่งพร้อมใบสมัคร) 
  1) Research Proposal ควรมเีนือ้หำดังนี้ แนวคิดหรือท่ีมำ ควำมส ำคัญของปัญหำที่สนใจศึกษำ วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ ขอบเขต ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูล และเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือได้มำซึ่งข้อมูลเป็นต้น 
  2) DVD หรือ Youtube Link บันทึกกำรสอนจริงของผูส้มัครในรูปแบบวีดีโอ ควำมยำว 15 นำที โดยจะต้องมีทั้งผู้สมัครและ
นักเรียนจ ำนวน 2 คนขึ้นไป ปรำกฏอยู่ในวีดีโอน้ัน นอกจำกน้ีจะต้องมีควำมชัดเจนท้ังภำพและเสียง และเป็นกำรบันทึกกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่มีกำรตัดต่อ มิฉะนั้นจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำ 

3) แผนกำรสอนที่ใช้เตรยีมตัวส ำหรับกำรสอนจริงใน DVD หรือ Youtube Link โดยผู้สมัครจะต้องเขยีนอธิบำยวัตถุประสงค์ เนื้อหำ 
กิจกรรม สื่อกำรสอน และกำรประเมินผลที่ใช้ในกำรเรยีนกำรสอนมำอย่ำงละเอียด 
2. วิชำสอบ (วิชำเฉพำะสำขำ) 
  • เนื้อหำกำรสอบ: ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขอบเขตของดนตรีศึกษำ พ้ืนฐำนกำรเรยีนและกำรสอนดนตรี หลักสตูรดนตรีทั้งในประเทศ 
ไทยและต่ำงประเทศ จิตวิทยำกำรสอนดนตรี หลักกำรและรูปแบบกำรสอนดนตรี ปรัชญำดนตรีศึกษำ กำรวัดผลและกำรประเมินผล ทำง
ดนตรีศึกษำ ประเภท ขอบเขต และควำมรู้ด้ำนงำนวิจยัทำงดนตรศีกึษำ 

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

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

- ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์ค ำตอบในไฟล์ Microsoft Word และบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
- ผู้เข้ำสอบต้อง log-in และเปดิกล้องไว้ตลอดระยะเวลำกำรสอบ 
- หำกผู้เข้ำสอบมีข้อซักถำมสำมำรถสอบถำมกรรมกำรคุมสอบผ่ำน webex 
- ผู้เข้ำสอบต้องส่งข้อสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกส่งภำยหลงัอำจมีผลต่อคะแนนสอบหรือกำรตัดสิทธ์ิ

กำรสอบ 
2.2 กำรสอบปฎิบัติกลุ่ม 

• ผู้สมัครสอบ log-in เข้ำสอบปฎบิัติกลุ่มผ่ำนระบบ webex 
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1.3 วิชาเอกธุรกิจดนตรี 
1.  เอกสำรที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำในกำรสอบ (ต้องแนบพร้อมใบสมัคร) ผู้สมัครต้องน ำส่งเอกสำรเกี่ยวกับแนวคิดทำงธุรกิจโดยผูส้มคัร

สำมำรถเลือกหัวข้อต่อไปนี้ (ควำมยำวต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4)  
1.1 แผนธุรกิจ : ครอบคลมุเนื้อหำ รำยละเอียดและแนวคดิของธุรกิจดนตรี อันประกอบไปด้วยโครงสร้ำงองค์กร และลักษณะของ
ธุรกิจ นอกจำกน้ันควรต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กร ,ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย, แหล่งที่มำของรำยได้กำรค ำนวณจดุคุ้มทุน 
เป็นต้น  
1.2 โครงร่ำงวิจัย : ครอบคลุมเนื้อหำแนวคิดหรือพ้ืนฐำนของข้อเสนอกำรวิจัย ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย , วัตถุประสงค์ของ
งำนวิจัย , ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้ับ และเครื่องมือท่ีจะใช้ในกำรแกป้ัญหำหรือใช้ในกำรรวบรวมข้อมลู 

2.  กำรพิจำรณำกำรผำ่นประเมิน (วิชำเฉพำะสำขำ) 
รูปแบบหลักในกำรคัดเลือก : กำรสัมภำษณส์ำขำในหัวข้อธุรกิจดนตรี  
เนื้อหำในกำรสมัภำษณ์ : อธิบำยในประเด็นต่ำงๆ ต่อไปนี ้: เหตผุลทีท่ ำให้ผู้สมัครสนใจศึกษำในสำขธุรกิจดนตรี ,ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดนตรี, หัวข้องำนวิจัยท่ีสนใจ และประเด็นอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวกับผูส้มัครที่กรรมกำรสัมภำษณ์สำขำต้องกำรทรำบ   

3.  ช่องทำงกำรสัมภำษณ์สำขำ Online  
รูปแบบในกำรสมัภำษณ์สำขำ Online  : Webex Meeting  

หมำยเหตุ สำมำรถตดิต่อสอบถำมเพิ่มเตมิได้ที่ ผู้ประสำนงำน คณุจริำภรณ์ กิตริักษ์กุล เบอรโ์ทร 0944646562 
 
 

1.4 วิชาเอกดนตรีบ าบัด 
A. การสังเกตการณ์: ผู้สมัครต้องเข้ำสังเกตกำรณ์กำรท ำดนตรีบ ำบดัจริงหรือวีดโีอกำรท ำบ ำบดัเป็นระยะเวลำ 2 ช่ัวโมงกำรบ ำบัดก่อนกำร
สอบคัดเลือก โดยกำรบ ำบดัจะมีขึน้ท่ีวิทยำลัยดรุิยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ผูส้มัครสำมำรถตดิตอ่เพื่อเข้ำสังเกตกำรณไ์ด้ที่ Facebook 
page: Music Therapy Thailand หรืออีเมล์ musictherapymu@gmail.com หรือโทร 02-800-2525 (ต่อ 4113) ในกำรเขำ้
สังเกตกำรณ์ ผูส้มัครจะสังเกตกำรณ์กำรท ำดนตรีบ ำบัดพร้อมกับบันทึกกำรสังเกตกำรณ์  และใบบันทกึนั้นจะถูกเก็บไว้ท่ีสำขำวิชำเพื่อน ำมำ
เป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือก  
 
B. การสอบข้อเขียน: ผู้สมคัรเขียนบรรยำยค ำตอบด้วยภำษำไทยและภำษำอังกฤษตำมที่โจทย์ก ำหนด 
เนื้อหา: 
  1. ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับดนตรีบ ำบัด 

2. ลักษณะของผู้รบับริกำรดนตรีบ ำบัดกลุ่มต่ำง ๆ ที่ผูส้มัครสนใจ พร้อมยกตัวอย่ำงกำรใช้ดนตรีของนกัดนตรีบ ำบดักับผูร้ับบริกำร
กลุ่มนั้น ๆ 

3. แนวคิดทำงศีลธรรมของผู้สมคัร  
4. ทักษะด้ำนกำรอ่ำนและเขียน ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

แหล่งข้อมลู: 
American Music Therapy Association. (2005). What is music therapy.  

https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/ 
Davis, W., Gfeller, K. E., & Thaut, M. (2008). An introduction to the theory and practice of music therapy (3rd ed.).    

New York: McGraw-Hill College. 
Hanser, S. B. (1999). The new music therapist’s handbook. Boston, MA: Berklee Press Publications. 
 
 

https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/


 

7 | P a g e  

 

C. การสอบปฏิบัติดนตรีและการสอบสัมภาษณ์: ผูส้มัครเตรียมเพลงแสดง ท้ังหมด 4 เพลง ท่ีมีแนวเพลงต่ำงกัน สำมำรถเป็นได้ทั้งเพลง
คลำสสิค เพลงสมัยนยิม เพลงผู้สูงอำยุ เพลงเด็ก เป็นต้น โดยเล่นบนเครื่องดนตรีที่ก ำหนดดังต่อไปนี้ 

1. เพลงบรรเลง จำกเคร่ืองดนตรีเอก จ ำนวน 1 เพลง (หำกเอกขับร้อง ให้เลือกเพลงที่แสดงถึงทักษะกำรร้องให้มำกท่ีสดุ): ไม่
จ ำเป็นต้องจ ำโนต้ 

2. ขับร้องพร้อมเล่นกีตาร์ประกอบ จ ำนวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงส ำหรับเด็ก 1 เพลงและเพลงสมัยนิยมส ำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ/่
ผู้สูงอำยุจ ำนวน 1 เพลง: เล่นจำกควำมจ ำ  

3. ขับร้องพร้อมเล่นเปียโนประกอบ จ ำนวน 1 เพลง เป็นเพลงสมยันิยมส ำหรับวัยรุ่น/ผู้ใหญ/่ผูสู้งอำยุ: เล่นจำกควำมจ ำ 
ใช้ระยะเวลำกำรสอบประมำณ 20-30 นำที/คน ในกำรสอบปฏิบัตแิละสมัภำษณ์จะรวมไปถึงทักษะควำมเป็นผู้น ำและทักษะด้ำนกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 
 

2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (M.M.) 
 
2.1 วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี 
 
A:  กีตาร์ 
1.เทคนิค: เลือกบรรเลงบทฝึกโดย Villa-Lobos 1 บท 
2.บทเพลง  
2.1 บทเพลงประเภทเพรลูท (Prelude) ฟิวก์ (Fugue) หรือเพลงเตน้ร ำสองท่อนจำกเพลงชุด (Suite) โดย J.S. Bach หรือ S.L. Weiss 
2.2 บทประพันธ์ท่ีมีหลำยท่อน (Multi-movement work) จำกยคุคลำสสิก โรแมนติก ศตวรรษที่ 20 หรือร่วมสมยั ยกตัวอย่ำงเช่น Quatre 
Pieces Breves โดย Frank Martin, Sonata Op. 47 โดย Ginastera, Sonatina Meridional โดย Ponce  
* ทั้งบทฝึกและเพลงที่น ำมำแสดงจะต้องบรรเลงจำกควำมจ ำทั้งหมด 
ข้อแนะน ำส ำหรับกำรบันทึกวิดโีอ 
- ผู้สมคัรสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนหรือแท็บเลตในกำรบันทึกภำพและเสยีงได้ 
- ไฟล์วิดโีอบันทึกกำรแสดงของผู้สมัครจะต้องมีทั้งภำพและเสยีง 
- กำรบรรเลงบทเพลงจะต้องถูกบันทึกอย่ำงต่อเนื่องในครั้งเดียว นอกจำกน้ีจะต้องไม่มีกำรตัดต่อหรือดดัแปลงเสียงไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดๆ  
- ผู้สมคัรควรแต่งกำยอย่ำงสภุำพขณะท ำกำรบันทึกภำพและเสียง 
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B:  ขับร้อง 
1.แบบฝึกหัดเทคนิค 2 เพลง (ร้องโดยเสียงช่ือมต่อเป็นเสียง “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 กรณุำตดิต่อสำขำวิชำกำรขับร้องคลำสสิคและละครเพลง 
ส ำหรับกำรสอบออนไลน/์ส่งวิดิโอ 
1. ผู้สมัครจะต้องอัดวิดิโอกำรแสดงใหม่เพื่อกำรออดิชั่นให้ครบตำมทีก่ ำหนดทุกข้อ ห้ำมใช้คลิปวิดิโอที่เคยแสดงมำก่อน 
2. ในกำรบันทึกเทปแต่ละคลิปใหบ้ันทึกแบบต่อเนื่องไม่มีกำรตดัต่อ  

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

  โดยให้มสีัดส่วนจะต้องเห็นผูส้มัครเต็มตัว (สำมำรถดื่มน้ ำระหว่ำงเพลงได้) 
3. กำรบันทึกภำพวิดิโอและเสียงรอ้งจะต้องมีคุณภำพท่ีดี ควรอย่ำงยิ่งท่ีจะให้นักเปียโนเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบ ให้ปรับเสยีงร้องและดนตรี
ประกอบให้มีควำมสมดุลย์ ดนตรปีระกอบต้องไม่ดังเกินไปจนกลบเสียงร้อง  
4. ให้ส่งวิดิโอมำทำงยูทูป โดยท ำเป็นลิงก์ Public หรือ Unlisted 
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C:  ละครเพลง 
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 บทเพลงคลำสสิค เพลงโอเปรำ่ เพลง aria หรือ art song 1 เพลง (ภำษำอิตำเลียน) 
2.2 บทเพลงละครเพลง ท่ีมีลักษณะแตกต่ำงกัน 5 เพลง ต้องร้องเป็นภำษำอังกฤษ ได้แก่   

1) บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกต้องเป็นจังหวะช้ำ ที่มีแนวเสียงร้องแบบต่อเนื่อง (sustained vocal line)  
2) บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกต้องเป็นจังหวะเร็วที่มีควำมแตกต่ำงเรื่องจังหวะ อำรมณ์ ควำมเป็นตวัละคร สไตล์ และ

กระบวนกำรเข้ำถึงเพลง (approach) บทเพลงนี้อำจแสดงควำมช ำนำญพิเศษเฉพำะตัวเช่น กำรแสดงตลกแบบมีจังหวะจะโคน 
แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ึกเชิงละคร ควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงประเภท patter song หรือกำรร้องโดยใช้เทคนิค “belting”ส ำหรับ
นักร้องหญิง  

3) บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกต้องเป็นละครเพลงที่ประพันธ์ก่อนปี ค.ศ. 1970  
4) บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกต้องเป็นละครเพลงที่ประพันธ์ข้ึนหลังจำกปี ค.ศ. 1970 
5) บทเพลง1 ใน 5 เพลงที่เลือกตอ้งเป็นเพลงจำกละครเพลงที่ผู้สอบเลือกเอง เพื่อแสดงควำมสำมำรถทำงกำรเคลื่อนไหว

และเต้นร ำ 
3. กำรแสดง 

เตรียมกำรแสดงเดี่ยว (monologues) ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 2 บทที่ใช้เวลำรวมกันน้อยกว่ำ 4 นำที  
4. เต้นร ำ 

เตรียมเต้นร ำประกอบบทเพลงจำกละครเพลง ตั้งแต่ 90 วินำทีถึง 2 นำที โดยที่จะออกแบบท่ำเต้นด้วยตัวเองหรือให้คนอ่ืนออกแบบ
ท่ำเต้นให้ก็ได้ ไม่จ ำเป็นต้องร้องเพลงไปด้วยในขณะที่เต้น  
หำกต้องกำรค ำแนะน ำในเรื่องกำรเตรียมบทเพลง กรณุำตดิต่อสำขำวิชำกำรขับร้องคลำสสิคและละครเพลง 
ส ำหรับกำรสอบออนไลน/์ส่งวิดิโอ 
1. ผู้สมัครจะต้องอัดวิดิโอกำรแสดงใหม่เพื่อกำรออดิชั่นให้ครบตำมทีก่ ำหนดทุกข้อ ห้ำมใช้คลิปวิดิโอที่เคยแสดงมำก่อน 
2. ในกำรบันทึกเทปแต่ละคลิปใหบ้ันทึกแบบต่อเนื่องไม่มีกำรตดัต่อ  

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

  โดยให้มสีัดส่วนจะต้องเห็นผูส้มัครเต็มตัว (สำมำรถดื่มน้ ำระหว่ำงเพลงได้) 
3. กำรบันทึกภำพวิดิโอและเสียงรอ้งจะต้องมีคุณภำพท่ีดี ควรอย่ำงยิ่งท่ีจะให้นักเปียโนเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบ ให้ปรับเสยีงร้องและดนตรี
ประกอบให้มีควำมสมดุลย์ ดนตรปีระกอบต้องไม่ดังเกินไปจนกลบเสียงร้อง  
4. ให้ส่งวิดิโอมำทำงยูทูป โดยท ำเป็นลิงก์ Public หรือ Unlisted 
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D:  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. 
ข้อแนะน ำส ำหรับกำรบันทึกวิดโีอ 
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. 
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E:  เคร่ืองเป่าลมไม้ (Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. Technique 
1) Perform two major and two minor scales and arpeggios (at least three sharps and flats) of your choice, in as many 
octaves as you can comfortably play.  
2) Perform a chromatic scale as high and as low as you can comfortably play.  
The focus should be on presenting a warm characteristic sound and an error-free performance at a moderate tempo.  
2. Pieces  
Perform two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths.  
●  The selections should be from the standard solo repertoire, two contrasting movements from two different pieces 
or an etude.  
●  Total performance time of the whole selection will be fifteen to twenty minutes.  
●  It is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary.  
●  Performing with accompaniment is required if necessary for the chosen repertoire 
 
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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F:  เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. ผู้สมัครจะต้องท ำกำรแสดงเดี่ยวเป็นเวลำ 20 นำที ท่ีแสดงถึงทักษะต่ำงๆ ในกำรเล่นบทเพลงขั้นสูง บทเพลงที่ใช้ต้องเลือกจำกบทเพลง
มำตรฐำนที่แตกต่ำงกันทำงด้ำนยคุสมัย อีกทั้งต้องมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่ำงน้อย 1 บทเพลงที่เป็นเพลง
มำตรฐำน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment) 
2. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมำตรฐำน 3 บทเพลง โดยสำมำรถเลือกไดด้้วยตนเอง ซึ่งต้องแสดงถึงสไตล์ทำงดนตรีที่หลำกหลำย 
 
G:  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 ที่มีกำรตีพิมพ์ 
score จำกส ำนักพิมพ์ ไม่อนญุำตให้ improvise นอกเหนือจำก score 

● More information Contact Email:  wannapha.yan@mahidol.ed 
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H:  เปียโน 
1) บทเพลง   
  1. 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) กำรสัมภำษณ์โดยภำควิชำเปียโน  
  หลังกำรออดิชันจะมีกำรสัมภำษณโ์ดยภำควิชำเปียโน โดยค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ของภำควิชำจะเกี่ยวข้องกับกำรแสดงที่ผ่ำน
มำ  ประสบกำรณ์กำรสอนเปียโน แผนในอนำคต และเป้ำหมำยในอำชีพ โดยสัมภำษณเ์ป็นภำษำอังกฤษ ในส่วนของกำรสัมภำษณ์
สำมำรถส่งเป็นวีดโีอ link ได้  
**ส าหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ  
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  

● ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 
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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 จังหวะหน้ำทบัและ
บทเพลงเดี่ยวอสิระ 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 ใช้หน้ำทับ
สองไม้และหน้ำทับปรบไก่ 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 ำหรือลำยเพลงเสยีงซอสั่งสำว 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
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2.2 วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี 

 
1. ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี (น ำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ)  
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองทั้งหมด 3 ผลงำน ส ำหรับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีที่ต่ำงกัน โดยให้แนบโนต้เพลงท้ัง 3 ผลงำน
ในลักษณะพิมพ์ท้ัง 2 ด้ำนของกระดำษและเย็บเล่มใหเ้รียบร้อย พรอ้มท้ังแนบไฟล์บันทึกเสยีงในรูปแบบ CD หรือไฟลด์ิจิทัลอื่นๆอย่ำงน้อย 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 
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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. รำยชื่อบทเพลงที่เคยศึกษำและบทเพลงที่เคยอ 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 วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ 
 
1) บทเพลง   
  1. โซนำตำท้ังบทท่ีเล่นนประกอบเครื่องดนตรีอื่นA 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 ำนักดนตรีมำเองส ำหรับกำรออดิชัน หรือ ถ้ำไม่สำมำรถหำได้ให้ติดต่อวิทยำลัยเพื่อให้หำนักร้องและนักดนตรีให้   
2) กำรสัมภำษณ์โดยภำควิชำเปียโน  
 หลังกำรออดิชันจะมีกำรสัมภำษณ์โดยภำควิชำเปียโน โดยค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ของภำควิชำจะเกี่ยวข้องกับกำรแสดงที่ผ่ำนมำ  ประสบกำรณ์
กำรสอนเปียโน แผนในอนำคต และเป้ำหมำยในอำชีพ โดยสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ ในส่วนของกำรสัมภำษณ์สำมำรถส่งเป็นวีดีโอ link ได้  
3) อ่ำนโน้ตฉับพลัน: ผู้สมัครสอบจะต้องท ำกำรสอบในส่วนน้ีเพื่อเป็นผลในกำรพิจำรณำ Assistantship in accompanying 
**ส าหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ  
สำมำรถส่งวีดีโอกำรเล่นต่อเน่ืองตำมบทเพลงท่ีก ำหนดให้โดยท่ีไม่มีกำรตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอื่นๆ โดยต้อง
ส่ง link แนบมำพร้อมกับใบสมัคร บทเพลงท้ังหมดต้องอัดภำยใน 1 วันและไม่เกิน 2 ปีจำกวันท่ียื่นใบสมัคร 
-----------------------------------------------------  
ข้อก ำหนดส ำหรับกำรส่งวีดิโอส ำหรับออดิชัน (ทุกระดับยกเว้น Pre-College (YAMP):  
กรุณำอัดวีดีโอแนะน ำตัว 1 นำทีท่ีมีข้อมูลดังต่อไปน้ี:  

● ชื่อ  

● ระดับกำรศึกษำและวิชำเอก  

● โรงเรียนและอำจำรย์ท่ีสอนรวมถึงระดับกำรเล่นนเปียโน  

● อื่นๆ  

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

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

● แต่ละวีดีโอต้องตั้งชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน  

● ต้องอยู่ใน format ดังน้ี:  

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

● ไม่มีกำรตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่ำน้ัน  

● บทเพลงท้ังหมดต้องอัดภำยใน 1 วัน  

● ต้องทันสมัย (ต้องมีอำยุไม่เกินสองปีจำกวันท่ียื่นใบสมัคร)   

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

● ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 
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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 ผู้สมัครสำมำรถเล่นเฉพำะโน้ตที่
เล่นถึงได้บนเครื่องดนตรีของตนเอง 
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
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รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

 ผู้เข้ำศึกษำทุกคนจะต้องผ่ำนข้อก ำหนดเก่ียวกับภำษำอังกฤษ โดยสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษจำกสถำบนัที่จัดสอบ หรือที่จัดสอบ
โดยบัณฑิตวิทยำลัย มหำวทิยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

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 จำกวนัที่สอบภำษำอังกฤษถึงวันที่สมัครสอบเข้ำศึกษำตอ่ฯ 
• ไม่รับผลคะแนนภำษำอังกฤษ  IELTS Indicator 
•  ขอให้ผู้สอบผ่ำนด ำเนินกำรลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ใน
ระบบฐำนข้อมูลบณัฑิตวิทยำลัย (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) นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรยีนวิชำปรับพ้ืนฐำนทันทีท่ีเปิดให้ลงทะเบียน 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 

 
 


