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คู่มือการสอบระดับเตรียมอุดมดนตรี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

ก าหนดการรับสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2563  
(เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เดือนมิถุนายน 2563) 

ก ำหนดกำร ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

1.  จ ำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมคัรทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 16 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 

2.  ปิดรับสมัคร 
- ทำง internet (17.00 น.) 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป์ (17.00 น.) 

ศ. 16 ส.ค. 62 อ. 22 ต.ค. 62 พ. 18 ธ.ค. 62 อ. 18 ก.พ. 63 

3.  ประกำศรำยช่ือ วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ ศ. 30 ส.ค. 62 อ. 5 พ.ย. 62 อ. 7 ม.ค. 63 ส. 7 มี.ค. 63 

4.  ก ำหนดสอบ อำ. 8 ก.ย. 62 อำ. 10 พ.ย. 62 อำ. 12 ม.ค. 63 พ. 11 มี.ค. 63 

5.  ประกำศรำยช่ือ ผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ ส. 28 ก.ย. 62 อ. 26 พ.ย. 62 อ. 28 ม.ค. 63 พ. 25 มี.ค. 63 

6.  สอบสัมภำษณ ์ ส. 5 ต.ค. 62 ส. 30 พ.ย. 62 ส. 1 ก.พ. 63 อ. 31 ม.ีค. 63 

7.  ประกำศผลสอบ อ. 15 ต.ค. 62 พ. 11 ธ.ค. 62 อ. 11 ก.พ. 63 อ. 7 เม.ย. 63 

8. รำยงำนตัวและลงทะเบยีน 
- กรอกข้อมูลทำง internet 
- ช ำระค่ำลงทะเบยีน 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป ์

15-22 ต.ค.62 11-18 ธ.ค. 62 11-18 ก.พ. 63 7-10 เม.ย. 63 

 

 

ข้อมูลการสอบ :  www.music.mahidol.ac.th 
ติดตามการสอบ :  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร :  msacadmc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME :  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680 

 
 
 

*** ก าหนดการและข้อก าหนดการสอบจะ update เดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
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ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 

 
1. ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 
 1.1 โครงสร้างหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 

เป็นกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนทฤษฎีดนตรีและกำรปฏิบตัิดนตรี เพื่อกำรศึกษำต่อใน
สำขำวชิำดนตรีระดับอุดมศึกษำ และกำรประกอบอำชีพดนตรีในอนำคต ระยะเวลำกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 3 ปีกำรศึกษำ (ศึกษำ
ไม่เกิน 4 ปีกำรศึกษำ)   จัดกำรเรียนกำรสอน 4 สำขำวชิำ คือ ดนตรีสำกล พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส ดนตรีไทย และกำรประพันธ์ดนตรี  
โครงสร้างหลักสูตร  จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังนี ้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร ์ 4 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร ์ 4 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำศึกษำ 3 หน่วยกิต 
 1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศกึษำ 2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน 25 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 12 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก 24 หน่วยกิต 
 2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 6 หน่วยกิต 
 2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชพี 4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

 
1.2 ค่าใช้จ่าย 

 หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปทีี่ 4-6) เป็นโรงเรียนประจ ำ (Boarding 
school) มีค่ำใช้จำ่ยตลอดหลักสูตร 980,000 บำท โดยช ำระเป็นภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ  160,000 บำท (ยกเว้นภำค
กำรศึกษำแรก 180,000 บำท) ค่ำใช้จ่ำยครอบคลุม  คำ่เล่ำเรียน หอพัก อำหำร และซักรีด 
 

1.3 เย่ียมชมเว็บไซต์  www.music.mahidol.ac.th/yamp 
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ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination: TIME) 

 
1. การน าผลสอบ TIME ไปใชเ้พื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 1) วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชาโสตทักษะ 
กำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำลัยก ำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย 

วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก และวิชำโสตทักษะ กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)  วิทยำลัยจะใช้คะแนน TIME เพื่อ
พิจำรณำผลสอบ “ผ่ำน/ผ่ำนมีเงื่อนไข/ไม่ผ่ำน” ผู้สมัครสอบรำยวิชำ TIME ดังนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 กรณีผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนน (TIME)  ต้องแสดงหลักฐำนกำรยื่นสมัครสอบ (TIME) ในรอบสอบเดือนเดียวกันกับรอบสอบที่
ต้องกำรสมัครกับวิทยำลัย (Admission)  
 ในกรณีที่มีผลสอบ (TIME) ตำมเกรดก ำหนด แต่คะแนนยงัไม่ผ่ำน ผู้สมัครสำมำรถใช้ผลยื่นเพื่อขอสมัครสอบได้ แต่จะมีผลตอ่กำร
พิจำรณำผลสอบในส่วนกลุ่มทฤษฎี ที่ส่งผลให้เป็นกำรสอบผ่ำนแบบมีเงื่อนไขได้ 
 จะไม่พิจำรณำผลสอบ (Admission) กรณีไม่มีผลคะแนน (TIME) ทนักำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ำศึกษำ 

ทั้งนี้ผู้มผีลคะแนนวชิำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวนัตก และวิชำโสตทักษะ (TIME) แล้ว แต่ยังไมส่มัครสอบเข้ำ
ศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ สำมำรถเก็บผลสอบเพื่อใช้เปน็หลักฐำนกำรสมัครสอบได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี (นบัตั้งแต่วนั
ประกำศผลสอบ)   

 2) วิชาปฏิบัติดนตรี (TIME Performance) 
 ผู้สมัครที่สอบผำ่นวิชำปฏิบตัิดนตรี (TIME Performance) สำมำรถน ำผลคะแนนผำ่นมำยื่นเพื่อยกเว้น (เทียบเท่ำ) กำรสอบ
วิชำปฏิบัติดนตรี (Audition) ในกำรเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุรยิำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้   
 ทั้งนี้ผู้มผีลสอบผ่ำนตำมเกณฑ์วชิำปฏบิัติดนตรี (TIME) แล้ว แต่ยังไม่สมัครสอบเข้ำศึกษำต่อทีว่ิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 
สำมำรถเก็บผลสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครสอบได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี (นับตัง้แต่วันประกำศผลสอบ) 

TIME Performance (ตำมเครื่องที่สอบ) ระดับคะแนน สำขำวชิำทีย่ื่นสมัครเรียนได้ 
ยื่นผล  Grade 9 60 คะแนนขึ้นไป ทุกสำขำวชิำ 

   
2. การซื้อใบสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบได้ที่ศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดงันี้ 

1. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 721 9894 -7  
2. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680 
3. ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 129 4542 -6  
4. ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 2504, 2505 

 
 
 

ระดับ/สำขำวชิำ  ทีต่้องมีผลคะแนนสอบ TIME (ทฤษฎีไทย) TIME  (ทฤษฎีสำกล)   TIME (โสตทักษะ) 

เตรียมอุดมดนตรี 

ดนตรีสำกล - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

พื้นฐำนดนตรีแจส๊ - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

กำรประพันธ์ดนตร ี - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

ดนตรีไทย ยื่นผล  Grade 9 - - 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ 

 
1. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 

ผู้สมัครสอบปฏบิัติตำมขัน้ตอนต่อไปนี้ 
ขั้นตอน รายละเอียด 

1.ขอรับรหัสสมัครสอบ - ขอรับรหัสสมัครสอบ จำกระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ 
http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php  
- ช ำระค่ำรหัสสมัครสอบ 
- รหัสสอบที่ได้รับ สำมำรถใช้ในกำรสมัครสอบได้ทัง้ 4 รอบ (ครั้งที่ 1-4) 

2. สมัครสอบ - เมื่อผู้สมัครมีรหัสสมัครสอบแล้ว (Application No และ Reference Code) ให้เข้ำไปสมัครสอบใน
ระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ 
http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php 
- ช ำระค่ำสมัครสอบ (ช ำระทุกคร้ังที่สมัครสอบ) 
- จัดส่งเอกสำรกำรสมัครมำยังวทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ 

3. กำรประกำศ กำรแจ้งและประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ เวลำสอบ ห้องสอบ ผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ผู้ผำ่นกำรสอบ
คัดเลือก และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในช่วงระหวำ่งด ำเนินกำรจัดกำรสอบ วิทยำลัย จะประกำศทำง Internet 
โดยใช้ Web Site คือ http://commas.music.mahidol.ac.th 
และติดประกำศที่งำนรับสมัคร (สำขำศำลำยำ) บริเวณ หน้ำห้อง A103 

4. สถำนที่จัดสอบ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 วิทยำลัยจดัสอบปีละ 4 คร้ัง ผู้สมัครที่ไม่ผำ่นกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำทีท่่ำนมีผลผ่ำนไว้ ท่ำนสำมำรถน ำ
ผลสอบผ่ำนในวิชำนัน้ๆ มำใช้สทิธิ์ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่ยังสอบไมผ่่ำน โดยคะแนนผลสอบผ่ำนใชไ้ด้เฉพำะ
รอบสอบของแต่ละปีกำรศึกษำที่สอบเท่ำนั้น)  
 ในรำยวิชำที่วิทยำลัยก ำหนดให้ใช้กำรยื่นคะแนน ผู้สมัครต้องมีผลสอบตำมเกณฑ์หรือมีหลักฐำนแสดงว่ำได้ยื่นสมัครสอบ (รอผล) 
มิฉะนั้นจะถือว่ำเอกสำรไม่ครบถ้วน และมีผลต่อกำรพิจำรณำผลสอบได้ 
 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนตน้หรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี 
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรสีำกล และ/หรือ ดนตรีไทย และโสตทักษะ 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ  (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวชิำ ที่ก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับของวิทยำลยัฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพติด 
หมำยเหตุ:  ทั้งนี้กำรพิจำรณำคณุสมบัติของผู้สมัครเปน็สิทธิ์ของคณะกรรมกำรคัดเลือกของวิทยำลัยฯ 
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3. วิธีการสมัครสอบ   
 
3.1 วิธีการสมัครสอบ   

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์รับสมัครเฉพำะทำง Internet โดยผู้สมัครด ำเนินกำรดังนี้   
1. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล และคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th  เมนู การรับ
สมัคร 
2. ผู้สมัครเข้ำ Web Site เพื่อเริม่ขั้นตอนกำรสมัครที่ http://commas.music.mahidol.ac.th เลือกเมนูรบัสมัครนักศึกษำใหม่ 
ด ำเนินกำรขั้นตอนขอรบัรหัสสมัครสอบ 
3. ด ำเนินกำรขั้นตอนสมัครสอบ โดยใช้รหัสสมัครสอบ (Application No และ Reference Code) log-in เพื่อกรอกระเบียบกำรรบั
สมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
4. พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน (ใบ Invoice) จำกระบบไปยื่นช ำระเงิน ทีเ่คำนเ์ตอร์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
5. กำรส่งหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้  

o ผู้สมัครส่งเอกสำรตำมข้อ 3  ที่พิมพ์ออกจำกระบบ (print out) พร้อมเอกสำรหลกัฐำนกำรช ำระเงินตำมข้อ 4  และเอกสำร
หลักฐำนกำรสมัคร (เอกสำรฉบบัส ำเนำทุกฉบบั ต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

o ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่ งำนรับสมัคร วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
25/25 ต.ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

6. ผู้สมัครต้องสง่หลักฐำนกำรสมัครตำมก ำหนดกำรปิดรับสมัคร หำกพ้นก ำหนดกำรวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำ (ส่งหลักฐำนกำรสมัครถือ
วันที่ประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นเกณฑ์) 
7. เมื่อวทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ตรวจสอบคุณสมบัติและหลกัฐำนกำรสมัครเรียบร้อยแลว้ จะแจ้งสถำนะกำรรับสมัครทำง Web Site คือ 
http://commas.music.mahidol.ac.th และจะประกำศห้องสอบ สถำนที่สอบ เอกสำรเข้ำห้องสอบ บัตรประจ ำตัวสอบตำมก ำหนดกำร
ต่อไป  
3.2 หลักฐานการสมัคร  
1. เอกสำรกำรสมัคร ที่กรอกขอ้ควำมครบถ้วน (พิมพ์ออกมำจำกระบบ)  
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิว้ จ ำนวน 2 รูป และต้องเป็นรูปถ่ำยในครำวเดียวกัน (ให้ติดลงในเอกสำรกำรสมัครในจุดที่ระบุให้ติดรูป) 
3. หนงัสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี 1 ฉบับ (พิมพ์ฟอร์มออกมำจำกระบบ ติดรูปในจุดที่ระบุให้ติดรูป และน ำไปใหอ้ำจำรย์ผู้สอน
รับรอง)  
4. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศกึษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก) 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
6. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำพำสปอร์ต 1 ฉบับ 
7. หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ 1 ฉบบั 
8. หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 
หมายเหตุ:    1) เอกสำรส ำคญัทุกชนิดให้ใช้ตัวส ำเนำและลงชื่อรับรองส ำเนำทุกฉบับ วิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ในกำรคืน เอกสำรทกุฉบับที่

ท่ำนน ำมำใช้ในกำรสมัคร 
2) ไม่รับสมัครในกรณีที่เอกสำรกำรสมัครสอบไม่ครบถว้น 

3.3 วิธีการส าหรบัการสมัครสอบซ้ า 
 ผู้สมัครใช้ Application No และ Reference Code  ส ำหรับ log-in เพื่อสมัครสอบในครั้งถัดไปของรอบสอบปีกำรศกึษำ
เดียวกันโดยไม่ต้องขอรับรหัสสอบใหม่  

ในกำรสมัครสอบซ้ ำ ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรสมัครสอบ ช ำระค่ำวิชำสอบ และจัดส่งกำรส่งหลักฐำนกำรสมัครมำยังวิทยำลัย 
(หลักฐำนกำรสมัครสอบซ้ ำ ให้ส่งเฉพำะใบสมัครสอบ ผลสอบของรอบก่อนหน้ำ (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) และหลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำ
วิชำสอบ) 
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4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ 

4.1 อัตราขอรับรหัสสมัครสอบ 1,000 บำท ต่อหนึ่งรหัสสอบ 
4.2 อัตราค่าสมัครสอบ   

แขนงวิชา 
ที่เลือกสอบ 

ค่าธรรมเนียม 
สอบ 

วิชาปฏิบัติดนตรี/ทดสอบ
ประพันธ์ดนตรี 

TIME 
(ทฤษฎีไทย) 

TIME 
( ทฤษฎีสากล) 

TIME 
(โสตทักษะ) 

รวมค่าสมัคร 
(บาท) 

ดนตรีสำกล  500 300 - ย่ืนผล Grade 9 ย่ืนผล Grade 9 800 
พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส 500 300 - ย่ืนผล Grade 9 ย่ืนผล Grade 9 800 
กำรประพันธ์ดนตร ี 500 300 - ย่ืนผล Grade 9 ย่ืนผล Grade 9 800 

ดนตรีไทย 500 300 ย่ืนผล Grade 9 - - 800 
หมำยเหตุ:    ส ำหรับวิชำที่ย่ืนผล ให้สมัครและใช้อัตรำค่ำสมัครของระบบ TIME 

 
5. สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ 
1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบรำยละเอียดและหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตำมวิธีกำร ขั้นตอน ของวิทยำลัย  
2. เลขประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวสอบ 
 เม่ือเจ้ำหน้ำที่รับสมัครได้ตรวจกำรสมัครและหลักฐำนกำรสมัครว่ำครบถว้น ถกูต้อง และได้รับค่ำสมัครสอบเรียบรอ้ยแล้ว ระบบ
จะประกำศ “เลขประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวสอบ”  ให้ผู้สมัครในวันประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตร
ประจ ำตัวสอบได้จำกระบบ 

กำรติดต่อเรื่องกำรสอบ และเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องน ำบัตรประจ ำตัวสอบที่พิมพ์จำกระบบมำแสดงพร้อมบัตรทีอ่อกจำก
หน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรนักเรียน นกัศึกษำ ใบขบัขี่รถยนต์  มำแสดงควบคู่กันทกุครัง้ที่ติดต่อวิทยำลัยเรื่อง
สอบและใช้เข้ำห้องสอบ 
3.  เลขประจ ำตัวผู้สมัคร (Code) 

- ตัวเลขสองหลักแรก  แทน  ปีกำรศึกษำ 
- ตัวเลขล ำดับที่ 3  แทน  รอบทีว่ิทยำลัยจัดรับสมัครสอบ 
- ตัวอักษรล ำดับที่ 4, 5  แทน ระดับชั้น 
- ตัวอักษรล ำดับที่ 6, 7, 8, 9  แทน  ล ำดับที่ใช้ในกำรสมัคร  

4.  ส่ิงที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ 
- บัตรประจ ำตัวสอบ 
- บัตรที่ออกจำกหนว่ยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรนักเรียน นกัศึกษำ ใบขับขี่รถยนต์   
- โน้ตเพลงที่จะใช้สอบ  
- เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ  ยกเว้น Piano,  Percussion,  ระนำด,  ฆ้องวง 
- แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏิบัติดนตรี (พิมพ์จำกระบบเม่ือถึงวันประกำศสถำนที่สอบ เวลำสอบแลว้) 

5.  ในวันสอบ   ผู้สมัครต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนญุำตให้เข้ำห้องสอบ 
6. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเปน็ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์  
7.  กรณีที่ผู้สอบผ่ำนกำรสอบคัดเลือก แตไ่ม่มำรำยงำนตัว ลงทะเบียน และช ำระเงิน ตำมวันและเวลำท่ีวิทยำลัยก ำหนด วิทยำลัยจะถือว่ำ
ผู้สอบสละสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อ  
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ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ 
ค าอธิบายขอบเขตเนื้อหาการสอบ   
 
•  วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และโสตทกัษะ 

ให้ศึกษำค ำอธิบำยจำกหัวข้อ ศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย (TIME) และศึกษำเพิ่มเติมจำก 
 http://www.timemusicexam.com 
•  วิชาปฏิบัติดนตรี 

 เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบตัิดนตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบของแต่ละ
เครื่องดนตรี แต่ละสไตล์  โดยผลสอบวิชำปฏบิัติดนตรีมำได้จำก 2 ระบบ ดังนี้ 

1. ทุกเคร่ืองดนตรี จัดสอบภำคปฏิบัติ (Audition) โดยวทิยำลยั (Admission) 
2. (ทำงเลือก/ระบบเก็บคะแนนสอบล่วงหนำ้) ด้วยวิธียื่นคะแนนปฏิบัตดินตรี (TIME) 

•  สอบสัมภาษณ์ 
เฉพำะผู้ที่สอบผ่ำนวชิำเฉพำะสำขำ/ปฏบิัติดนตรี วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มีสิทธสิอบสัมภำษณ์ตำมวนั เวลำ ที่ก ำหนด  

•  ทดสอบภาษาอังกฤษ  
กำรทดสอบภำษำอังกฤษเป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรบัวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จะทดสอบเฉพำะผู้ผำ่นกำร

สอบคัดเลือก โดยจะแจ้งก ำหนดกำรอีกคร้ัง (สอบประมำณ ปลำยเดือนเมษำยน 2563)  
กำรทดสอบภำษำอังกฤษครอบคลุมไวยกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (1.30 ชั่วโมง) 

•  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยดุรยิางคศิลป์  ดังนี ้
 1. นักศึกษำประเภทสำมัญ  ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  ต้องเป็นผู้ที่สอบผำ่นในทุกส่วนวิชำ
และสอบสัมภำษณผ์่ำนตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แต่ละสำขำวชิำ ก ำหนดไว้   
 2. นักศึกษำประเภททดลองเรียน  ผู้สมัครสอบที่ผ่ำนวชิำปฏิบัตดินตรีและวชิำเฉพำะสำขำ แต่มผีลสอบวชิำโสตทักษะ และ/
หรือ วิชำทฤษฎีดนตรีไมผ่่ำนตำมเกณฑ์ แต่กรรมกำรประชุมและพิจำรณำแล้วว่ำควร “ผำ่นแบบทดลองเรียน ซึ่งสำมำรถแก้ไข
เงื่อนไข  ได้ดังนี ้

 วิธีที่ 1  สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงดนตรีกับศูนยส์อบเทียบ TIME  ให้มีผลเป็นผำ่น (ภายในรอบสอบเดือน มีนาคม 
2563) และน ำผลสอบผ่ำนน ำสง่งำนบริกำรกำรศึกษำ (ห้อง A103) เพื่อปรับผลสอบผำ่นต่อไป 
 กรณีไม่น าผลสอบผ่านมาสง่ที่งานบริการการศึกษา (ห้อง A103) ภายใน 31 มีนาคม 2563 ทำงวิทยำลัยจะถือว่ำยัง
มีผลสอบไม่ผำ่นและต้องเรียนวชิำปรบัพื้นฐำน (ไมส่ำมำรถปรับเงื่อนไขผลสอบผ่ำนได้ แม้มผีลสอบผ่ำนมำยืน่ภำยหลังวนัที่ก ำหนด) 
 วิธีที่ 2  จัดคอร์สเรียนให้ต้องลงทะเบียนเรียน (คอร์ส 1) วิชำปรับพื้นฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎี
ดนตรี และเมื่อจบคอร์ส เรียนแล้วต้องมีผลสอบเป็นผ่ำน (ก ำหนดกำรเรียนช่วงเดือนพฤษภำคม)   
 กรณี   นักเรียนเรียนวิชำปรบัพืน้ฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎีดนตรี ไม่ผำ่น นักเรียนต้องลงทะเบียน
เรียน (คอร์ส 2) วิชำปรบัพื้นฐำนเพิ่มเติมวิชำโสตทักษะ และ/หรือ วิชำทฤษฎีดนตรี (ซ้ ำคอร์ส) อีกครั้ง  
•  การเก็บคะแนนสอบส าหรับผู้สมัครที่มีผลสอบไม่ผ่าน 
 วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมคัร ในรำยวิชำตำ่งๆ ที่ผู้สมัครมผีลสอบผ่ำนไว้ให้ และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะ
ส่วนวชิำที่ยงัสอบไม่ผำ่น ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป (ให้ครบตำมรำยละเอียดวิชำสอบที่แตล่ะสำขำวิชำ ก ำหนดไว้)  ทัง้นี้ ผู้สมคัร
สำมำรถเก็บผลวิชำที่สอบผ่ำนไว้ได้ เฉพำะคร้ังทีส่อบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น    

  

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตดัสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
และถือเป็นอันสิ้นสุดการตัดสินในทุกกรณ ี

http://www.timemusicexam.com/
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รายละเอียดวิชาสอบและเครื่องดนตรีที่เปดิส าหรับระดับเตรียมอุดมดนตรี ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

สาขาวิชา  เคร่ืองดนตรีที่เปิดรับ 
วิชาที่ต้องย่ืนคะแนนสอบจาก 

ศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย 
(TIME) 

วิชาท่ีต้องสอบ 

ดนตรสีำกล
(คลำสสิค) 

Piano, Voice, Guitar, String (Violin, Viola, Cello, 
Double bass), Harp,  Woodwind (Recorder, Flute, 
Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone), 
Brass (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, 
French Horn) , Percussion 

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

1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

ดนตรไีทย 
จะเข ้ซอสำมสำย ซออู้ ซอด้วง ขิม ระนำดเอก ระนำดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ป่ี ขลุ่ย เครื่องหนัง คีตศิลป์ไทย 
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน 

1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

พื้นฐำนดนตรีแจส๊ 
Saxophone, Trumpet, Trombone, Electric Guitar, 
Electric Bass, Double Bass, Piano และ Drum Set 

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

1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

กำรประพันธ์ดนตร ี เครื่องดนตรีสำกล (คลำสสคิ) 
1. โสตทักษะ : Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

1. ทดสอบประพันธ์ดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

หมายเหตุ:  *  หมำยถึง  กรณีมีรำยชื่อประกำศวำ่เป็นผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย 
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ข้อก าหนดการสอบปฏิบตัิเครื่องดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

1. สาขาวิชาดนตรีสากล (คลาสสิค) 
วิชาที่ใช้สอบ 
1.  ปฏิบัติดนตรี: เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏบิัติดนตรี โดยผู้สอบเลือกสอบเคร่ืองดนตรีตำมถนัด 
2.  สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเปน็ผู้มีสทิธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลยั) 
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 

ข้อก าหนดการสอบปฏิบตัิดนตรี (คลาสสิค) หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี  ดังนี ้
 
PIANO 
การสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
1. เทคนิค 

Scales ในทุกบันไดเสยีงทั้ง Major, Harmonic minor และ Melodic minor ความยาว 4 octaves โดยเลน่สองมือพร้อม
กันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทัง้ขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 88 และตามด้วย Cadence (การด าเนิน
คอร์ด I – IV – I64 – V7 - I) ในกุญแจเสียงเดียวกันกับ Scale (ดูตามตัวอย่าง) 

 
Arpeggios: 
ทุกบันไดเสียงทั้ง Major และ Minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) 

ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากบั 72 และตามดว้ย Cadence (การด าเนินคอร์ด I – IV – I64 – V7 - I) ในกุญแจเสียง
เดียวกันกับ Arpeggio 
หมายเหตุ: *ผู้เข้าสอบต้องเล่น Scale, Arpeggio และ Cadence จากความจ า 
 
ตัวอย่างของการเล่น Scale/ Arpeggio ตามดว้ย Cadence 
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2. บทเพลง  
ผู้เข้าสอบต้องเล่นทัง้หมด 3 บทเพลง  

1)  บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จากคีตกวีอย่างเช่น Carl Czerny, Johann Baptist Cramer, Frederic Chopin, Franz 
Liszt, Felix Mendelssohn หรือ Claude Debussy เป็นต้น 
2)  บทเพลงจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก 1 บท (เลือกเล่น 1 ท่อนจากบทเพลงที่มีหลายทอ่น) 
3)  บทเพลงจากยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20  
 

หมายเหตุ 
- ผู้เข้าสอบต้องเล่นทุกเพลงจากความจ า และไม่ต้องเล่นเครื่องหมายย้อน 
- ผู้เข้าสอบควรเลือกบทเพลงที่แสดงถึงความหลากหลายของสไตล์ดนตรี และแสดงถึงทักษะการบรรเลงและความเข้าใจ 

ความยากของบทเพลงมีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
- หากผู้สอบเคยเข้าทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่างน้อย 1 เพลง หรือมากกว่า ในรอบถัดไป 

 
3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-reading) 

บทเพลงก าหนดให้มีเครื่องหมายประจ าจงัหวะแบบ Simple Time อยู่ในบันไดเสียง Major หรือ Minor โดยมีเคร่ืองหมาย
ประจ ากญแจเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป 3 แฟล็ต 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSICAL GUITAR 
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Requirements  
1) Scales and Arpeggios 
 
Segovia Scales or equivalent 

(MM 60-80) 

1 major scale, 1 harmonic minor and 1 melodic scale in two octaves (MM 60-80) 
 
Arpeggio technique: Mauro Giuliani’s 120 Right Hand Exercises.  
 

2) Sight Reading Applicant will be asked to read an excerpt of easy level: first position, one accidental 

3) Repertoire 
 
All repertoire must be played 
from memory 

2 contrasting movements from easy to intermediate repertoire: Bach, Villa-Lobos, 
Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios etc.  

 

VOICE  
1. Two Technical exercises: (sing in a sustained vowel “Ah”) 
a. Accompanied – Choose one from No. 11-15, Concone, Op. 9, 50 Lessons 
b. Unaccompanied – No. 1, Panofka, Op. 85 (The applicant may be asked to sing in a higher or lower key according to 
the voice type.) 
2. Three songs: 
c. One classical selection; an aria or art song not in English or Thai 
d. Two songs of applicant’s own choice 
i. If you have been studying classical voice for a longer period of time, we prefer you to sing one of the choices also in 
a language other than English or Thai. 
ii. You may chose songs from either classical or musical theatre traditions. 
You are encouraged to show your awareness of movement or dance and acting while performing the repertoire.  
* If you need guidance on the classical selection or for the free choice options, please contact the Voice Performance 
Department at the College. 
3. Following the audition, the applicants will be asked to do a sight-singing and aural skills test. The applicant will sight-
sing one or two short pieces without an accompaniment, then he/she will be asked to sing scales and/or short vocal 
passages. Instruction will be given during the test. 
4. A brief interview 
NOTE: All pieces must be performed by memory. The applicants should provide their own piano accompanists. The 
technical exercises and some required songs listed above can be acquired by contacting the Voice Performance 
Department at the College. 
 
VIOLIN, VIOLA, CELLO, DOUBLE BASS  
1. Perform one major and one minor scale and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can play. Perform 
them separate and slurred (legato), with as many notes per bow as you can comfortably play. 
2. Perform two contrasting selections of your choice from the standard solo and etude repertoire that demonstrate 
your musical and technical strengths. Total performance time of the two selections should not exceed ten minutes. It 
is acceptable to perform partial selections to stay within the time limit if necessary (for example, exposition only). 
Performing with accompaniment is recommended. 
3. The candidate may also be asked to sight-read a short passage. 
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HARP  
Etude: 1 etude from Grossi, 65 Piccoli studi facili e progressivi; Bochsa Op. 318; Pozzoli 
Repertoire: 1 piece by J.S Bach, Dussek, Andres, Hasselmans, Salzedo. 
 
RECORDER, OBOE, CLARINET, BASS CLARINET, FLUTE, SAXOPHONE, BASSOON 
1. Perform two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections 
should be from the standard solo or etude repertoire. Contrasting movements from the same piece are 
acceptable. 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.  
2. Perform three major scales and arpeggios of your choice, in as many octaves as you can comfortably play. 
Also 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. Sight reading may 
also be asked. 
 
TRUMPET, TROMBONE, TUBA, EUPHONIUM, FRENCH HORN  

Prepare two contrasting selections that demonstrate your musical and technical strengths. The selections 
should be from the standard solo or etude repertoire. Excerpts from your school ensemble music are not 
acceptable. 
Prepare major scales and arpeggios, up to three sharps and three flats. The focus should be on presenting a 
warm characteristic sound and an error free performance at a moderate tempo. Perform as many octaves as 
you are comfortable with. 
 
PERCUSSION 
1. One Snare Drum Solo or Etude from the following: 

Anthony Cirone - Portraits in Rhythm 
Mitchell Peters - Intermediate Studies for Snare Drum 
Charles Wilcoxin - All American Drummer  

2. One 2-Mallet Marimba Solo or Etude from the following: 
J.S. Bach - Violin Concerto in A minor 
Paul Creston - Concerto for Marimba 
Morris Goldenberg - Modern School for Xylophone  

3. One 2-Drum Timpani Etude from the following:   
Saul Goodman - Modern Method for Timpani 
John Beck - Concepts for Timpani 
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1)  

4. Sight Reading on Marimba and Snare Drum 
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2. สาขาวิชาดนตรีไทย
วิชาที่ใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเปน็ผู้มีสทิธิ์สอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลยั)
3. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจาก TIME)

ข้อก าหนดวิชาสอบปฏิบัตดินตรีสาขาวิชา ดนตรีไทย 
เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ บทเพลงที่ใชส้อบ 

1. คีตศิลป์ไทย (ขบัร้องไทย) 1) เพลงบังคับ 2 เพลง คือ เพลงต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น และเพลงจระเข้หำงยำว 3 ชัน้
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง (เลือกบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำนดนตรีไทย ขัน้ที่ 3-4)

2. เครื่องเป่ำไทย (ปี่  ขลุ่ยเพียงออ) 1) เพลงบังคับ 1 เพลง คือ ลมพัดชำยเขำ 2 ชัน้
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง

3. ปี่พำทย์ (ระนำดเอก  ระนำดทุ้ม
ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก) 

1) เพลงบังคับ 1 เพลง  คือ  เพลงสำธุกำร
2) เพลงเลือกตำมควำมถนัด 1 เพลง

4. เครื่องสายไทย

(ซอ จะเข ขิม) 
1) เพลงบังคับ 1 เพลง คือ บทเพลงประเภทหนาทับปรบไก สองชั้น

2) เพลงเลือกตามความถนัด จํานวน 1 บทเพลง

5. เครื่องหนังไทย (กลองแขก
โทนร ำมะนำ) 

6. ดนตรีพื้นบำ้นอีสำน

- แคน 

- พิณโปร่ง 

- โปงลำง 

- โหวด 

- ซอกันตรึม 

1) เพลงบังคับ
- แคน : ลำยใหญ่หรือลำยน้อย 
- พิณโปร่ง : ลำยล ำเพลิน หรือ ลำยล ำซิ่ง 
- โปงลำง : ลำยเต้ย 3 จังหวะ 
- โหวด : ลำยแมงภู่ตอมดอก 
 (เคร่ืองดนตรีพื้นบ้ำนอ่ืนๆ พิจำรณำตำมทักษะควำมสำมำรถ) 
2) เพลงตำมควำมถนัด 1 เพลง (ทุกเคร่ืองมือ)

1) สอบกลองแขกหนาทับปรบไก สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว

2) ทดสอบเขาจังหวะหนาทับ กับบทเพลงที่คณะกรรมการสอบกาํหนด
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3. สาขาวิชาพื้นฐานดนตรีแจ๊ส 
วิชาที่ใช้สอบ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
3. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
4. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
รับสมัครสอบผู้มีความช านาญด้านการปฏิบัตดินตรีแจ๊ส ต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มเครื่องเป่ำ ได้แก่  Saxophone, Trumpet, Trombone 
2.  กลุ่มเครื่องคอร์ด ได้แก่  Electric Guitar, Piano 
3.  เบส ได้แก่  Electric Bass, Double Bass (ผู้ที่เลือกสอบ Electric Bass ต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก) 
4.  กลองชุด (Drum set) 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบตัิดนตรีสาขาวิชา ดนตรีแจ๊ส  
 มี 3 ส่วน ได้แก่ Technique, Pieces, Sight Reading โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 
Technique 
1. ผู้สอบเครื่องดนตรีทุกประเภทจะต้องเล่น  Scales ดังต่อไปนี้ 
Scales:  1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves 
  2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys, 2 Octaves 
หมายเหตุ   
• Scales ให้เล่นในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 (Metronome on 
beats 2 and 4) ที่ควำมเร็ว 40-60 จังหวะต่อนำที (40-60 beats per minute) 
• ผู้สอบ Drum set ต้องสอบเทคนิคกำรเล่น Scales ด้วยเปียโน  
• ในกรณีที่เครื่องดนตรีบำงประเภทมีข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถบรรเลง 2 Octaves ได้ในบำงบนัไดเสียง อนุโลมให้บรรเลงได้อย่ำงนอ้ย 1 
½ Octave 
2.  ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเลน่  Single Stroke Exercise ที่ควำมเร็ว 60 beats per 
minute 
 
Pieces เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จำกรำยชื่อดังต่อไปนี ้
 F Blues:  Billie’s Bounce  
 F Blues:  Straight No Chaser 
 F Blues:  Bag’s Groove 
 Bb Blues: Blues Monk 
 C Blues: C Jam Blue 
หมายเหตุ:  ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเคร่ืองประกอบ (Accompaniment) หรือ CD ประกอบกำรบรรเลงด้วยตนเอง 
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วิธีการบรรเลงบทเพลง (Format) ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
1. กลุ่มเคร่ืองเป่า  

  บรรเลงท ำนองเร่ิมต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 

  บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses) 

  บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
2. กลุ่มเคร่ืองคอร์ด 

 บรรเลงท ำนองเร่ิมต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 

 บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Solo Improvisation at least 2 choruses) 

 บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment at least 1 chorus) 

 บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
3. เบส 

  บรรเลงท ำนองเร่ิมต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 

  บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบส อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 choruses) 

  บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo Improvisation at least 1 chorus) 

  บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
4. กลองชุด 

  บรรเลงประกอบท ำนองเร่ิมต้น 1 เที่ยว (Accompaniment for head In 1 chorus) 

  บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment at least 2 choruses) 

  บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at least 1 chorus) 

  บรรเลงประกอบท ำนองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for head out 1 chorus) 
 
Sight Reading   วิธีกำรอ่ำนโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
1. กลุ่มเครื่องเป่ำ  

  อ่ำนโนต้ท ำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครือ่งนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4   
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด 

  เปียโนอ่ำนโน้ต และเลน่ท ำนองด้วยมือขวำ พร้อมทั้งเล่นคอร์ด ด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight 
notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจงัหวะ 2 และ 4 

  ในกำรอ่ำนโน้ต ส ำหรับกีตำร์ ให้ปฏิบัติดังนี ้
o เล่นท ำนอง ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจงัหวะ 2 และ 4   
o เล่นคอร์ด ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 

3. เบส 

  ในกำรอ่ำนโน้ต ส ำหรับเบส ให้ปฏิบัติดังนี้ 
o เล่นท ำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจงัหวะ 2 และ 4   
o เดินเบส (Walking Bass) ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4   

4. กลองชุด 

 อ่ำนโนต้ Drum set โดยเล่น Swing Feel Patternไปพร้อมกนั   

 อ่ำนโนต้ Rhythmic Pattern for Drum set 
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4. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี 
วิชาที่ใช้สอบ 
1. ส่งผลงำนกำรประพันธด์นตร ี
2. ปฏิบัติดนตรี (ทดสอบประพนัธ์ดนตรี) 
3. สัมภำษณ์ (กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดกำรของวิทยำลัย) 
4. ทฤษฎีดนตรีสำกล Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
5. โสตทักษะ Grade 9 (ยื่นคะแนนสอบจำก TIME) 
 
รับสมัครสอบผู้มีความช านาญการประพันธ์ดนตรี โดยรับสมคัรผู้เล่นเครื่องดนตรี classic ทุกชนิด 
 
ข้อก าหนดการสอบปฏิบตัิดนตรีสาขาวิชา การประพันธ์ดนตร ี
มี 2 ส่วน ได้แก่ สง่ผลงำนกำรประพันธ์ดนตรี และปฏบิัติดนตรี รำยละเอียดดังนี้ 
 
1. Composition Major Application Requirements 

(1) Submit any original compositions, sketches, or composition exercises to date. If no work exists in 
these categories, the Composition and Theory faculty will assess the applicant's potential to major in 
composition in the audition. 
 
2. Composition Major Entrance Exam.; Audition 

(1) The Composition and Theory faculty will discuss the submitted works (if any) with the applicant. 
(2) Applicants will be required to demonstrate basic musicianship by preparing a short excerpt (not less 

than two (2) minutes) to play on the piano or their primary instrument. This excerpt may come from any piece 
in the repertoire. In addition, the faculty will assess the applicant's musicianship through basic melodic/rhythmic 
questions. Applicants should also be prepared to answer questions pertaining to their interest in composition.  
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




