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คู่มือการสอบระดับเตรียมอุดมดนตรี ปีการศึกษา 2566 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ระดับเตรียมอุดมดนตรี – On site Admission 

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

1.  จ ำหนำ่ยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เร่ิมรับสมัครครั้งที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป 1 มิถุนำยน 2566 

2.  ปิดรับสมัครและปิดส่งเอกสำรกำรสมัคร  อำ. 4 ก.ย. 2565 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. 10 ก.ย. 2565 ส. 12 พ.ย. 2565 ส. 14 ม.ค. 2566 ส. 18 มี.ค. 2566 ส. 1 ก.ค. 2566 

4.  วันสอบ: วิชำปฏิบัติดนตรี วิชำเฉพำะสำขำ (ออนไซต์) ส. 24 ก.ย. 2565 ส. 26 พ.ย. 2565 ส. 28 ม.ค. 2566 ส. 1 เม.ย. 2566 ส. 15 ก.ค. 2566 

5.  ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ พ. 5 ต.ค. 2565 ส. 10 ธ.ค. 2565 ส. 11 ก.พ. 2566 อ. 18 เม.ย. 2566 ส. 22 ก.ค. 2566 

6.  วันสอบสัมภำษณ์ (ออนไซต์) ส. 8 ต.ค. 2565 ส. 17 ธ.ค. 2565 ส. 18 ก.พ. 2566 ส. 22 เม.ย. 2566 ส. 29 ก.ค. 2566 

7.  ประกำศผลสอบ ส. 15 ต.ค. 2565 ส. 24 ธ.ค. 2565 ส. 25 ก.พ. 2566 ส. 29 เม.ย. 2566 พฤ. 3 ส.ค. 2566 

8. รำยงำนตัว ลงทะเบยีน และช ำระค่ำลงทะเบียน  15-19 ต.ค. 2565 24-28 ธ.ค. 2565 25 ก.พ.-1 มี.ค. 2566 29 เม.ย.-3 พ.ค. 2566 3-6 ส.ค. 2566 

 
Note 1: หลักสตูรเตรยีมอุดมดนตรี; ม.4 (สอบแบบ ออนไซต์ ณ วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์)  
*Note 2: ครั้งท่ี 5 เป็นกำรสมัครเพื่อเข้ำเรียนในภำคเรียนที่ 2 ซึ่งมกีำรจัดสอบเพียงรอบเดียว เปิดรับสมัครทุกหลักสตูร ทุกสำขำวิชำ (มี
ยกเว้น ไม่เปดิรับในสำขำ กำรผลติผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง) ผู้สนใจสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำประกำศบนเว็บไซต์ของ
วิทยำลัยดรุิยำงคศลิป ์
Note 3: นักศึกษำต่ำงชำติสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ msinteradmission@mahidol.ac.th 
 
 
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 
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME:  www.timemusicexam.com   
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME: โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680 
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ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

1. ภาพรวมหลักสูตร 
หลักสตูรเตรียมอุดมดนตรี วิทยำลยัดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีกำรเรียนกำรสอนที่เป็นเอกลกัษณ์ให้แก่นักเรียนทีส่นใจ

เรียนดนตรีอย่ำงจริงจังและมีพรสวรรค์ด้ำนดนตรี ในโปรแกรมกำรเรียน 3 ปี นักเรียนจะไดร้ับโอกำสที่จะไดเ้รียนดนตรีในลักษณะของ 
Conservatory ที่เพียบพร้อมด้วยสถำนท่ีระดับสำกล และค้นหำโอกำสที่จะประกอบอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำนั้น
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีที่รวมถึงทักษะกำรเป็นศลิปิน เทคนิคกำรแสดง และจ ำนวนที่เหมำะสม  
เปิดสอน 6 วิชำเอก ได้แก่ วิชำเอกดนตรตีะวันตก (Western Music, classic) วิชำเอกดนตรีแจ๊ส (Jazz) วิชำเอกดนตรีไทย (Thai Music) 
วิชำเอกกำรประพันธ์ดนตรี (Composition) วิชำเอกดนตรสีมยันิยม (Popular Music) และวิชำเอกกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสยีง 
(Sound and Music Production) 
 
2. โครงสร้างหลักสูตร   
 โครงสร้ำงหลักสูตรหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประกอบด้วยกำรศึกษำจ ำนวนท้ังสิ้นไม่น้อยกว่ำ 109 หน่วยกิต ดังนี ้

หมวดวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

แกนกลำง  (ศึกษำท่ัวไป) > 22 

วิชำชีพ > 77 

เลือกเสร ี > 10 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์) 

จ ำนวนหน่วยกิตรวม > 109 
 
3. ค่าใช้จ่าย 
 หลักสตูรเตรียมอุดมดนตรี เป็นหลกัสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีท่ี 4-6) เป็นโรงเรียนประจ ำ (Boarding school) มีค่ำใช้จ่ำย
ตลอดหลักสตูร 980,300 บำท โดยช ำระเป็นภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ  160,000 บำท (ยกเว้นภำคกำรศึกษำแรก 180,300 บำท) 
ค่ำใช้จ่ำยครอบคลมุ  ค่ำเล่ำเรยีน หอพัก อำหำร และซักรีด 
 
4. Official Site:  www.music.mahidol.ac.th/yamp 
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ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย  
(Thailand International Music Examination: TIME) 

 
1. การน าผลสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เพื่อเป็นกำรวัดผลและเตรยีมควำมพร้อมในกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีที่วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหดิล 
วิทยำลัยมีข้อแนะน ำใหผู้ส้มัครด ำเนินกำรสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก/วิชำโสตทักษะ (ตำมข้อก ำหนดกำรสอบ) 
กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจำรณำจดัระดับควำมสำมำรถ  
ทั้งนี้หำกผู้สมัครไม่ได้สมคัรสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผำ่น (<60%) และเป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของ
วิทยำลัย ผูส้มัครจะถูกจดัให้ลงทะเบียนเรยีนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในช่วง Intensive course (เรยีนช่วงเดือนพฤษภำคม) ตำมที่หลักสตูร
ก ำหนด  
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อปรับระดับควำมสำมำรถ  (และเพื่อไมต่้อง
ลงทะเบียนเรียนเพิม่เตมิ ช่วง Intensive course) ได้จนถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2566  
 
2. วิชาสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

เตรียมอุดมดนตรี 
(ม.4) 

ดนตรีสำกล - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

กำรประพันธ์ดนตรี - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

ดนตรีสมัยนิยม  - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (ดนตรีตะวันตก) - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

 กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (ดนตรีไทย) ยื่นผล  Grade 9 - - 

 ดนตรีไทย ยื่นผล  Grade 9 - - 

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

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมคัรจบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรอืเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ด ี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้กลุม่พื้นฐำนดนตรี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี และ/หรอื โสตทักษะ (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนด TIME ที่ก ำหนดให้สอบ) 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ท่ีก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤตเิรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลยัฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติำมระเบยีบข้อบังคับ
ของวิทยำลัยฯ ท่ีมีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพตดิ 
 
2. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 

ขั้นตอน รำยละเอียด 

1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 
2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 1,500 บำท)  
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร  

2. กำรติดตำมกำรสอบ และ
ประกำศตำ่งๆ 

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

3. สถำนท่ีสอบ Online Test 
 
3. เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ใบสมัคร (กรอกข้อควำมครบถว้น และลงนำมผู้สมัคร ลงนำมผู้ปกครอง) พร้อมติดรูปถ่ำย  
2. หนังสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี พร้อมติดรูปถ่ำย 
3. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก)  
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ส ำเนำหนังสือเดินทำง ในกรณีนกัศึกษำต่ำงชำติ) 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำหลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือส ำเนำหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 
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 
4. คะแนนสอบ 
• วิทยำลัยจัดสอบปีละ 5 ครั้ง ผูส้มัครที่ไม่ผ่ำนกำรสอบคดัเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำที่ผำ่นไว้ให้ ผู้สมัครสำมำรถน ำผลสอบ
ผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไมผ่่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2566)  
• กรณีใช้ผลเกบ็คะแนนสอบ ผู้สมคัรต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” ของรอบก่อน มำพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครด้วย  
 
5. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมสีิทธ์ิเขำ้ศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด  
2. กรณีผูผ้่ำนกำรสอบคัดเลือกมสีทิธ์ิเข้ำศึกษำ แต่ไมด่ ำเนินกำรรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด จะถือว่ำเป็นผูส้ละสิทธ์ิในกำรเขำ้
ศึกษำต่อ 
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5. รายละเอียดวิชาสอบ 

สำขำวิชำเอก วิชำที่ต้องสอบ 
ยื่นคะแนนสอบจำก 

ศูนย์สอบเทียบดนตรแีห่งประเทศไทย (TIME) 

ดนตรสีำกล (คลำสสิค) 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ: Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

ดนตรีแจส๊ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ: Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล: Grade 9 

ดนตรไีทย 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 9 

กำรประพันธ์ดนตร ี
1. ทดสอบประพันธ์ดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ: Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

ดนตรสีมัยนยิม (ป๊อป) 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ: Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสยีง 
(ดนตรสีำกล แจส๊ ป๊อบ) 

1. ปฏิบัติดนตร ี
2. ทดสอบ MP (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ)  
3. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ: Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสยีง  
(ดนตรไีทย) 

1. ปฏิบัติดนตร ี
2. ทดสอบ MP (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ) 
3. สัมภำษณ์* 

1. ทฤษฎีดนตรีไทย: Grade 9 

หมำยเหตุ :  
MP หมำยถึง สำขำกำรผลติผลงำนด้ำนดนตรีและเสยีง (Sound and Music Production) 
*  หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ 
 

6. ค าอธิบายเนื้อหาการสอบ 
• วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบตัิดนตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรตีำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบตำม
สำขำและเครื่องดนตรี   
• วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎดีนตรสีำกล และโสตทักษะ 

- ดูข้อมูลกำรน ำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ท่ีหน้ำ 3  
- สำมำรถยื่นผลสอบผำ่น TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2566 
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) ต้องลงทะเบียนเรยีนปรับพื้นฐำนเพิ่มเติม (คอรส์ 1) และเมื่อจบคอร์ส จะมี

กำรสอบวัดผล กรณสีอบไม่ผ่ำน ตอ้งลงทะเบียนเรยีนปรับพื้นฐำนคอร์ส 2; เรียนซ้ ำคอรส์อีกครั้ง (คอร์สเรียนช่วงเดือนพฤษภำคม 2566)   
• สอบสัมภำษณ์ เป็นกำรจัดสอบให้เฉพำะผู้ทีส่อบผ่ำนวิชำเฉพำะสำขำ/ปฏิบัตดินตรี วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มสีิทธิสอบสัมภำษณต์ำม
ก ำหนดกำร  
• ทดสอบภำษำอังกฤษ เป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรยีน จัดทดสอบให้เฉพำะผูม้ีสิทธ์ิเข้ำศึกษำท่ีรำยงำน
ตัวและลงทะเบียนเรียน (ทดสอบช่วงเดือนพฤษภำคม 2566) เนื้อหำกำรทดสอบครอบคลุมไวยกรณ์ ฟัง อ่ำน และเขียน  
• กำรเก็บคะแนนสอบส ำหรับผูส้มคัรที่มีผลสอบไมผ่่ำน วิทยำลยัจะเก็บผลสอบของผู้สมคัร ในรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้ให ้
และให้สิทธ์ิในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผ่ำน ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ท้ังนี้ ผู้สมคัรสำมำรถเก็บผลวิชำทีส่อบผ่ำนไว้
ได้ เฉพำะครั้งท่ีสอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น    
 

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลยัดุรยิางคศิลป์ และถือเป็นอันสิ้นสุดการตัดสินในทุกกรณี 

 



 

6 | P a g e  

 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

1. สาขาดนตรีสากล 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี คลาสสิค ดังนี ้
 
กีตาร์ 
บทเพลง: สองบทเพลงในลีลำที่ต่ำงกัน ควำมยำกตั้งแต่ง่ำยถึงปำนกลำง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, 
Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ 
 
ขับร้อง 
1. แบบฝึกหัดเทคนิค 2 เพลง (ร้องโดยเสียงเช่ือมต่อเป็นเสียง “Ah”) 

1.1 เปียโนประกอบ: เลือกเพลง No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons   
1.2 ไม่มีเปียโนประกอบ: No. 1, Panofka, Op. 85   
(ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมเพื่อเลือกบันไดเสียงท่ีเหมำะกับตนเองได้) 

2. บทเพลง 3 เพลง 
2.1 บทเพลงคลำสสิค 1 เพลง อำจเป็นเพลง aria หรือ art song ทีไ่ม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย  
2.2 บทเพลง 2 บทเพลงที่ผู้สมัครเลือกมำเอง 

• ถ้ำผู้สมัครเรยีนร้องเพลงคลำสสคิมำก่อนก็ควรจะเลือกเพลงคลำสสิคต่ำงยุค และตำ่งภำษำ  
• ผู้สมัครสำมำรถเลือกเพลงคลำสสิค หรือ ละครเพลงได้ 
• ผู้สมัครสำมำรถแสดงและเคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมควำมเหมำะสมของเพลง  

* หำกต้องกำรค ำแนะน ำในเรื่องกำรเตรียมบทเพลง กรุณำติดต่อสำขำวิชำกำรขับร้องคลำสิคและละครเพลง 
* ส ำหรับกำรสอบออนไลน์กรณีพ ำนักอยู่ในต่ำงประเทศ (ส่งวิดโิอ) 

1. ผู้สมัครจะต้องอัดวิดิโอกำรแสดงใหม่เพื่อกำรออดิชั่นให้ครบตำมทีก่ ำหนดทุกข้อ ห้ำมใช้คลิปวิดิโอที่เคยแสดงมำก่อน 
2. ในกำรบันทึกเทปแต่ละคลิปใหบ้ันทึกแบบต่อเนื่องไม่มีกำรตดัต่อ  

- ให้แนะน ำตัวเอง สมัครสำขำ รหสัสมคัรสอบ และ รอบกำรสมัครสอบ 
- ให้พิมพ์ช่ือผู้สมัคร ช่ือเพลง และผู้แต่งตำมล ำดับ ใน ยูทูปและที่คลปิวิดิโอที่ส่ง 
- ในกำรถ่ำยท ำ กำรร้องเพลง จะต้องเห็นใบหน้ำผูส้มัครอย่ำงชัดเจน โดยให้มสีัดส่วนจะต้องเห็นผู้สมคัรเตม็ตัว   
(สำมำรถดื่มน้ ำระหว่ำงเพลงได้) 

3. กำรบันทึกภำพวิดิโอและเสียงรอ้งจะต้องมีคุณภำพท่ีดี ควรอย่ำงยิ่งท่ีจะให้นักเปียโนเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบ 
ให้ปรับเสยีงร้องและดนตรีประกอบให้มีควำมสมดลุย์  ดนตรีประกอบต้องไม่ดังเกินไปจนกลบเสยีงร้อง  
4. ให้ส่งวิดิโอมำทำงยูทูป โดยท ำเป็นลิงก์ Public หรือ Unlisted 
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เคร่ืองเป่าลมไม้ (Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. เทคนิค  
1) เลือกเล่น 2 เมจอรส์เกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ  
2) เล่นโครมำติกสเกลไปถึงโน้ตตัวสูงที่สุดและต่ ำทีสุ่ดเท่ำที่ผู้สมัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปำนกลำง สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงคือกำรน ำเสนอเสยีง
ที่มีคุณภำพ (warm sound) และปรำศจำกข้อผดิพลำด  
2. บทเพลง 
เลือกเล่นบทเพลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงโดดเด่นทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค  

● เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝกึหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 

● ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน 

● ระยะเวลำเล่นเทคนคิและบทเพลงไม่ควรเกิน 10 นำที 

● กรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกิน ผู้สมัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะท่อนให้ตรงกับข้อก ำหนดเวลำ 

● สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ 

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. 

 
 

เคร่ืองสายสากล (Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp) 
1. เทคนิค: ผู้เข้ำสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอเพจจิโอ้ โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และจ ำนวน 
Octaves ได้ และต้องท ำกำรบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. บทเพลง: ผู้เข้ำสอบต้องท ำกำรบรรเลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกตำ่งกันทำงด้ำนจังหวะและยคุสมยั เพื่อแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำร
ตีควำมบทเพลงเเละเทคนิคต่ำงๆ (ท้ังนี้ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกใช้เปน็ 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได)้ โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลำใน
กำรบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นำที ในกำรสอบแนะน ำใหผู้้เข้ำสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*  
*กรณีจัดสอบออนไลน์ จะยกเว้นกำรทดสอบส่วนน้ี 
 
 
เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสียง (Scale) และอำเพคจิโอ (Arpeggio) จำกบันไดเสยีงเมเจอร์ (Major) ที่อยู่ในช่วงเสียงท่ีสำมำรถเล่นได้
อย่ำงง่ำยดำย และบรรเลงบันไดเสียงโครมำติก (Chromatic) จำกเสียงต่ ำทีสุ่ดไปถึงเสียงสูงที่สุดที่เลน่ได้อย่ำงง่ำยดำย ให้ค ำนึงถึงเสียงที่
ไพเรำะและควำมรำบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปำนกลำง และกำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ที่แสดงถึงทักษะทำงด้ำนควำมเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในกำรบรรเลงบท
เพลง ควรเลือกบทเพลงมำตรฐำนสำมำรถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรือ เพลงแบบฝึกหดั (Etude) สำมำรถใช้ต่ำงท่อนจำกบทเพลง
เดียวกันได้ ระยะเวลำ 2 บทเพลงรวมกันไม่เกิน 10 นำที เนื่องจำกระยะเวลำมีจ ำกัด อนุญำตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และ
สำมำรถบรรเลงบทเพลงร่วมกับนกัดนตรีบรรเลงประกอบได้ 
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เคร่ืองกระทบ 
1. บรรเลงบทเพลง 
Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude ส ำหรับ Snare drum โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):  
Anthony Cirone – Portraits in Rhythm 
Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum 
Charles Wilcoxin – All American Drummer 
Marimba: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude ส ำหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดบัเทียบเท่ำ): 
Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 
J.S. Bach – Violin Concerto in A minor (1st movement) 
Paul Creston – Concerto for Marimba (1st or 3rd movement) 
Timpani: บรรเลง 1 Etude ส ำหรับ Timpani 2 ใบ โดยเลือกจำกที่ก ำหนดมำให้:  
Saul Goodman - Modern Method for Timpani  
John Beck - Concepts for Timpani 
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1) 
2. กำรสำธิตเทคนคิต่ำงๆ บนเครือ่งกระทบ 
Snare Drum: สำธิตกำรเล่น Rudiments ต่ำงๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้ำไปเร็วและกลับมำช้ำ 
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไมเ่กิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง  
   บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไมเ่กิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง  
Timpani: สำธติกำรปรับจูนขั้นเสยีงคู่ 4 และขั้นเสียงคู่ 5  
3. กำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ Snare drum 
 
 

เปียโน 
1. เทคนิค (Scales และ Arpeggios) 
ผู้สมคัรสอบต้องเล่น scale ในบันไดเสียง Major และ Harmonic และ Melodic minor 2มือในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) ทัง้
ขำข้ึนและลง ควำมยำว 4 octaves ควำมเร็วในกำรเล่นต่อโนต้ 4 ตัวเท่ำกับ 80 และตำมด้วย cadence ในคียเ์ดียวกับสเกลตำมตัวอย่ำง
ที ่1และ 2 
ตัวอย่ำงที่ 1: Scale C Major ตำมด้วย cadence 

 



 

9 | P a g e  

 

ตัวอย่ำงที่ 2: Cadence ในบันไดเสียง C Major: I – IV – I6/4 – V7 – I 
 

 
Arpeggios 
ผู้สมคัรต้องเล่น Arpeggios ในบันไดเสียง Major และ minor 2มือในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขำข้ึนและลง ควำมยำว 4 
octaves ควำมเร็วในกำรเล่นต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 72 และตำมด้วย cadence ในคีย์เดียวกับ Arpeggio ตำมตัวอย่ำงท่ี 3 
ตัวอย่ำงที่ 3: Arpeggio ในบันไดเสียง C Major ตำมด้วย Cadence 

 

หมำยเหตุ: ผูส้มัครจะถูกสุ่มเรียก Scale และ Arpeggio และตำมดว้ย cadence จำกกรรมกำร และต้องเล่นด้วยควำมจ ำ 
 
2. บทเพลง 
ผู้สมคัรต้องเลือก 3 บทเพลงจำกหมวดหมู่ที่ก ำหนดให้ โดยต้องบรรเลงจากความจ า และไม่มกีารเล่นย้อน 
1. แบบฝึกหัด 1 บท (1 Etude) เช่น แบบฝึกหัดจำก  Czerny, Heller, Cramer, Chopin ฯลฯ 
2. 1 บทเพลง จำกยุคบำโรค หรือ ยุคคลำสสิค กรณีที่เป็นบทเพลงโซนำต้ำ (sonata) ที่มีหลำยท่อน ผู้สมคัรสำมำรถเลือกแค่ 1 ท่อน 
3. 1 บทเพลงจำกยุคโรแมนติก หรือ ศตวรรษที่ 20 
หมำยเหตุ: ในกรณีทีผู่้สมัครไมผ่่ำนกำรคัดเลือกและต้องสมคัรสอบในรอบถัดไป ผู้สมคัรต้องเปลี่ยนเพลงอย่ำงน้อย 1 บทเพลง  
 
3. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight reading)  
ผู้สมคัรจะไดร้ับทบทเพลงสั้นๆที่ไม่เคยเห็นมำก่อนจำกกรรมกำร โดยผู้สมัครจะมีเวลำในกำรเตรยีมตัวประมำณ 30 วินำที บทเพลงที่ไดร้ับ
จะอยู่ในอัตรำจังหวะธรรมดำ (simple time signature) ในบันไดเสียง major หรือ minor กุญแจเสียงไมเ่กิน 3# หรือ 3b  
 

* ผู้สมัครควรเข้ำร่วม YAMP Open House อย่ำงน้อย 1 ครั้งจะไดม้ีควำมเข้ำใจในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรออดิชั่น 
 

** ผู้สมัครชำวตำ่งชำติควรออดิชัน่สด (Live audition) หำกผูส้มัครไมส่ะดวก สำมำรถส่งวีดโีอโดยเลอืกสเกล อย่ำงละ 3 สเกล (3 Major, 
3 Harmonic minor, 3 Melodic minor) และ 2 Arpeggio (1 Major และ 1 minor) และตำมด้วยเพลงตำมตัวเลือกที่ก ำหนดข้ำงต้น 
โดยผู้สมคัรต้องเล่นเพลงต่อเนื่องโดยไมม่ีกำรตัดต่อ และไม่มีกำรแบง่อัดวีดีโอ อัพโหลดลง Youtube และแนบ link มำพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมคัรชำวต่ำงชำติจะได้รับกำรยกเว้นในกำรเล่น sight reading 
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2. สาขาการประพันธ์ดนตรี 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี การประพันธ์ดนตรี ดังนี้ 
 

1. ส่งผลงำนประกอบกำรสมัคร (น ำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ) 
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองส ำหรับเครื่องดนตรีใดกไ็ด้ ไม่ว่ำจะเป็นในลักษณะของบทประพันธ์ที่สมบูรณ์ แบบร่ำงบทประพันธ์
หรือแบบฝึกหดั กรณีที่ไมม่ีผลงำน กรรมกำรสอบจะประเมินศักยภำพของผู้สมัครจำกกำรสอบคัดเลือกวิชำปฏิบัติดนตรี  
2. ทดสอบประพันธ์ดนตร ี
 ทดสอบประพันธ์ดนตรี เป็นกำรกำรสอบปฏบิัติและสมัภำษณ์สำขำ  

1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบค ำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น 
ควำมเป็นมำของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของท ำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผูส้มคัร
เกี่ยวกับกำรประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ช่ืนชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต กรณีที่สอบ
โดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อน้ีด้วยตนเอง 

2) บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ท่ีมีควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรเีอกท่ีถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อน
ใดท่อนหนึ่งจำกบทประพันธ์ท่ีเป็นที่รู้จัก 

3) ทดสอบควำมรู้ทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด  
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3.  สาขาดนตรีไทย 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีไทยดนตรีตะวันออก ดังนี้ 
 
ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติขับร้อง โดยเลือกเพลงอัตรำจังหวะ 2 ช้ัน หน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงท่ัวไป โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะ
หน้ำทับ จ ำนวน 2 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับรอ้ง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรขับร้อง ลักษณะเสยีงและเทคนิควิธีกำรขับร้องท่ีถูกต้อง 
 
เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่เพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก โดยเลือกเพลงอัตรำจังหวะ 2 ช้ันหนำ้ทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว มคีวำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับจ ำนวน 1 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก เพลงสำธุกำร (เพลงบังคับ) และเลือกบทเพลงอิสระ ซึ่งมคีวำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ  
จ ำนวน 1 เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
 
เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านไทย เคร่ืองมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี   
แคน   เพลง ลำยลมพัดไผ่ (ฟ้อนศรโีคตรบูรณ์)                    
พิณ    เพลง ลำยเต้ยสำมจังหวะ                            
โปงลาง  เพลง ลำยนกไทรบินข้ำมทุ่ง                          
โหวต   เพลง ลำยสังข์สินไช  
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่
ถูกต้อง 
 
เคร่ืองดนตรีตะวันออก  เคร่ืองมือ หยางฉิน กู่เจิง โกโตะ เอ้อหูว 
1. สอบปฏิบัติ โดยคัดเลือกบทเพลงจ ำนวน 2 เพลง แต่ละบทเพลงมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
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4. สาขาดนตรีแจ๊ส 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดังนี้ 
 
กำรสอบจะแบ่งออกเป็นสำมส่วนคือ กำรบรรเลงบทเพลง, กำรอ่ำนโน้ต และ กำรเล่นสเกล 
1. กำรบรรเลงบทเพลง  
ผู้สมคัรสอบจะต้องเลือกบทเพลงแจ๊สแสตนดำร์ด จ ำนวน 1 บทเพลงจำกบทเพลงด้ำนล่ำง 
F Blues: Billie’s Bounce 
F Blues: Straight no Chaser 
F Blues: Bag’s Groove 
Bb Blues: Blues Monk 
C Blues: C Jam Blues 
ผู้สมคัรสอบต้องท ำกำรเล่นท ำนองหลัก  (Head-in) จ ำนวน 2 รอบ (2 Choruses) และโซโล (Improvise) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 รอบ  
(4 Choruses) ถ้ำผูส้มัครสอบเล่นเครื่องคอร์ด (เปยีโน หรือ กีต้ำร์) ผู้สมคัรจะต้องท ำกำรเล่นคอรด์ (comping) เพิ่มเติมอยำ่งน้อย 2 รอบ 
(คอรัส) และถ้ำผู้สมัครสอบเล่นเครื่องกลองชุดต้องท ำกำรโซโลในลักษณะ “trading four” หลังจำกจงึเล่นท ำนองหลัก (Head-out)  
อีกครั้ง จ ำนวน 2 คอรัส 
 
2.กำรอ่ำนโน้ต 
ผู้สมคัรสอบจะต้องเล่นโนต้ที่คณะกรรมกำรเตรียมไว้ให้ด้วยจังหวะ Swing Feel ประกอบกับเมโทรนอมท่ีเปิดเฉพำะบนจังหวะ 2 และ 4 
โดยเปดิเมโทรนอมที่ควำมเร็วประมำณ 40-50 bpm โดยผูส้อบที่เลน่เครื่องคอร์ด (เปยีโน หรือ กีต้ำร์) จะต้องเล่นคอร์ดด้วย 
 
3.กำรเล่นสเกล 
ผู้สมคัรสอบจะต้องเล่นสเกลตำมคยี์ที่ถูกเรียกโดยคณะกรรมกำร ในบันได้เสียง Major, Harmonic Minor, Jazz Melodic Minor และ 
Natural Minor บรรเลงด้วยจังหวะ swing feel บนเขบ็ต 1 ช้ัน (eighth notes) ประกอบกับเมโทรนอมที่เปิดเฉพำะบนจังหวะ 2 และ 4 
โดยเปดิเมโทรนอมที่ควำมเร็วประมำณ 60 bpm 
* ผู้สมัครที่สอบกลองชุด จะต้องเล่นสเกลบนเปยีโน 
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5. สาขาดนตรีสมัยนิยม 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดังนี ้
 
A. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองมือกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโน 
1.เพลงสอบ - Piece (70 คะแนน) 
บรรเลงเพลงสอบทีผู่้สอบเลือกมำตำมควำมถนดั 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น ผูส้อบต้อง
บรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำที ท่ีผู้สอบเตรยีมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผูส้อบ ประพันธ์ขึ้นเองได้   
เตรียม Backing track ในอุปกรณท์ี่สำมำรถเชื่อมต่อสำยสญัญำณ Aux 3.5 mm. ได้ เช่น Smart phone, Tablet โดยดำวน์โหลดไฟลม์ำ
ให้เรียบร้อย 
2.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ – Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน) 
บรรเลง Scale และ Arpeggio ตอ่ไปนี้เป็นโนต้เขบ็ต 1 ช้ัน (Eighth Note) ร่วมกับ Metronome ทีค่วำมเร็ว 60-80bpm ทั้งขำข้ึน 
และขำลงใน 2 Octaves ในคีย์ C G D A E F Bb Eb และ Ab  
Scale     Arpeggio 
Major Scale     Major7 
Natural Minor Scale   Minor7 
Melodic Minor Scale   Dominant7 
Harmonic Minor Scale    
 
B. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองมือกลองชุด 
1.เพลงสอบ – Piece (50 คะแนน) 
บรรเลงเพลงสอบทีผู่้สอบเลือกมำตำมควำมถนดั 1 เพลง ท่ีแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถให้ กรรมกำรได้เห็น ผูส้อบต้องบรรเลงร่วมกับ 
Backing track ควำมยำว 3-5 นำที ท่ีผู้สอบเตรียมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ข้ึนเองได้ 
เตรียม Backing track ในอุปกรณท์ี่สำมำรถเชื่อมต่อสำยสญัญำณ Aux 3.5 mm. ได้ เช่น Smart phone, Tablet โดยดำวน์โหลดไฟลม์ำ
ให้เรียบร้อย และอนุญำตให้ใช้ In-Ear Monitor ของตนเองในกำรสอบได ้
2.เทคนิค - Technique (30 คะแนน) 
บรรเลงทักษะพื้นฐำนตำมโน้ตในลงิค์ต่อไปนี้ Download Link  ร่วมกับ Metronome บนควำมเร็วตำมที่โน้ตก ำหนด 
 3.สอบสเกล – Scale Test (20 คะแนน) 
บรรเลง Scale ต่อไปนี้เป็นโน้ตตัวด ำ (Quarter note) ร่วมกับ Metronome ที่ควำมเร็ว 80-90 bpm ทั้งขำข้ึนและขำลงใน 2 Octaves 
ในคีย์ C G D A E F Bb Eb และ Ab โดยผู้สอบต้องเลือกบรรเลงบนเปียโน กีตำร์ หรือเครื่อง Mallets (สนำมสอบจัดเตรียมเปียโนไว้ให้) 
Scale 
Major Scale 
Natural Minor Scale 
Melodic Minor Scale 
Harmonic Minor Scale 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1CmeMznRMZZVVBK21swnyC-HNdl6z8RXZ?usp=sharing
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C. ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติขับร้องสากล 
1.เพลงสอบ – Piece (70 คะแนน) 
ขับร้องเพลงตำมควำมถนัดของผูส้อบจ ำนวน 2 เพลง ท่ีแสดงให้เห็นทักษะควำมสำมำรถของผูส้อบตำมข้อก ำหนด ต่อไปนีร้่วมกับนักดนตรี
ประกอบ หรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดจำกเครื่องเล่นของตนเอง โดยที่ Backing track ดังกล่ำวต้องไม่มีเสียงท ำนองหลัก 
ทั้งนี้ต้องมีเพลงใดเพลงหน่ึงเป็นเพลงช้ำและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเรว็ และอนุญำตน ำเพลง แต่งของตนเองมำใช้ในกำรสอบได้ 
เพลงที่ 1 เพลงภำษำไทยหรือภำษำประจ ำชำติของผูส้อบ 
เพลงที่ 2 เพลงภำษำอังกฤษ 
เตรียม Backing track ในอุปกรณท์ี่สำมำรถเชื่อมต่อสำยสญัญำณ Aux 3.5 mm. ได้ เช่น Smart phone, Tablet โดยดำวน์โหลดไฟลม์ำ
ให้เรียบร้อย 
2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20คะแนน) 
 กรรมกำรจะกดเสียง Root ของแต่ละคยี์ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริม่ต้นร้องสเกลตำมต่อไปนี้รว่มกับ Metronome ในคียต์่ำงๆ ที่
ควำมเร็ว 60-80 bpm เป็นโน้ตเขบ็ต1 ช้ัน (Eighth Note) ทั้งขำข้ึนและลงใน 1 Octave 

 Major scale 

 Natural minor scale 
3.สอบทักษะการจ าท านองเพลงและร้องตาม – Memorize melody and sing back (10 คะแนน) 
 กรรมกำรจะบรรเลงท ำนองดนตรดี้วยเปียโนควำมยำวประมำณ 2-4 บำร์  จำกน้ันให้ผู้สอบจ ำและร้องท ำนองดังกล่ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 | P a g e  

 

6.  สาขาการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง 
 

ข้อก าหนดการสอบการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง 
 
1. ส่งผลงำนประกอบกำรสมัคร (ผลงำนสำขำ MP) 
ส่งผลงำน หรือเล่ำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ทำงด้ำนสำยเทคโนโลยีดนตรี เช่น ประสบกำรณ์กำรผลติผลงำนเพลงของตนเอง ประสบกำรณ์
กำรจัดงำนคอนเสิรต์ประเภทตำ่งๆ ประสบกำรณ์กำรสตรีมเกม ประสบกำรณ์กำรบันทึกเสยีง หรือ บทควำมเกี่ยวกับควำมสนใจในด้ำน
กำรผลิตผลงำนดนตรีและเสียง 
 
2. ทดสอบกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ) 
ผู้สมคัรจะต้องอภิปรำยและตอบค ำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบ เช่น กำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับกำร
ผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง เหตุผลในกำรให้ควำมสนใจ หรือยกตัวอย่ำง บุคคลตนแบบ ที่ท ำใหส้นใจเรียนในวิชำเอกกำรผลิตผลงำน
ด้ำนดนตรีและเสยีง รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในอนำคต กรณีที่ส่งผลงำน ผูส้มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลและกระบวนกำรกำร
ท ำงำนของผลงำนท่ีน ำส่งมำด้วยตนเอง 
 
3. สอบปฏิบัติดนตรี  
 เลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ตำมข้อก ำหนดกำรสอบของแต่ละเครื่องดนตรี   
 
 
 
 
 
 
 


