คู่มือการสอบระดับเตรียมอุดมดนตรี ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กาหนดการรับสมัคร ประจาปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
กำหนดกำร
1. จำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร
2. ปิดรับสมัครและปิดส่งเอกสำรกำรสมัคร (ออนไลน์)
• ส่งหลักฐำนกำรสมัครสอบมำที่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
3. ประกำศรำยชื่อผู้สอบ และประกำศวัน เวลำ ห้องสอบออนไลน์
สำหรับวิชำเฉพำะสำขำและข้อเขียน
4. วันสอบ: วิชำปฏิบัติดนตรี และผลงำนสำขำ
- ปิดส่ง Audition Link
- ปิดส่ง ผลงำนสำขำ MP*
• ส่งบันทึกกำรแสดง / บทควำม มำที่
https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

เริ่มรับสมัครทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป
ส. 4 ก.ย. 64

ส. 27 พ.ย. 64

ส. 5 ก.พ. 65

พฤ. 31 มี.ค. 65

ส. 11 ก.ย. 64

ส. 4 ธ.ค. 64

ส. 12 ก.พ. 65

ส. 2 เม.ย. 65

ส. 11 ก.ย. 64

ส. 4 ธ.ค. 64

ส. 12 ก.พ. 65

ส. 2 เม.ย. 65

5. วันสอบ: วิชำเฉพำะสำขำและข้อเขียน (ออนไลน์)

ส. 25 ก.ย. 64

ส. 18 ธ.ค. 64

ส. 26 ก.พ. 65

ส. 9 เม.ย. 65

6. ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์

พ. 6 ต.ค. 64

พ. 29 ธ.ค. 64

พ. 9 มี.ค. 65

พ. 20 เม.ย. 65

7. สอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์)

ส. 9 ต.ค. 64

ส. 8 ม.ค. 65

ส. 12 มี.ค. 65

ส. 23 เม.ย. 65

8. ประกำศผลสอบ

ส. 16 ต.ค. 64

ส. 15 ม.ค. 65

ส. 19 มี.ค. 65

อ. 26 เม.ย. 65

9. รำยงำนตัว ลงทะเบียน และชำระค่ำลงทะเบียน

16-20 ต.ค.64

15-19 ม.ค. 65

19-23 มี.ค. 65

26-28 เม.ย. 65

MP* หมำยถึง สำขำกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (Sound and Music Production)

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ: www.music.mahidol.ac.th
ติดตามการสอบ: commas.music.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: msadmission@mahidol.edu
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ: https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
ส่งบันทึกการสอบปฏิบัติดนตรี (Audition Recording Link): https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL7

ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
1. ภาพรวมหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีกำรเรียนกำรสอนที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักเรียนทีส่ นใจเรียนดนตรี
อย่ำงจริงจังและมีพรสวรรค์ดำ้ นดนตรี ในโปรแกรมกำรเรียน 3 ปี นักเรียนจะได้รับโอกำสที่จะได้เรียนดนตรีในลักษณะของ
Conservatory ที่เพียบพร้อมด้วยสถำนที่ระดับสำกล และค้นหำโอกำสที่จะประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำนั้น
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีที่รวมถึงทักษะกำรเป็นศิลปิน เทคนิคกำรแสดง และจำนวนที่เหมำะสม
เปิดสอน 6 วิชำเอก ได้แก่ วิชำเอกดนตรีตะวันตก (Western Music, classic) วิชำเอกดนตรีแจ๊ส (Jazz) วิชำเอกดนตรีไทย (Thai Music)
วิชำเอกกำรประพันธ์ดนตรี (Composition) วิชำเอกดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) และวิชำเอกกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง
(Sound and Music Production)
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ำงหลักสูตรหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประกอบด้วยกำรศึกษำจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 109 หน่วยกิต ดังนี้
หมวดวิชำ
จำนวนหน่วยกิต
แกนกลำง (ศึกษำทั่วไป)
> 28
วิชำชีพ
> 71
เลือกเสรี
> 10
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
จำนวนหน่วยกิตรวม
> 109
3. ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding school) มีค่ำใช้จ่ำย
ตลอดหลักสูตร 1,070,000 บำท โดยชำระเป็นภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 175,000 บำท (ยกเว้นภำคกำรศึกษำแรก 195,000
บำท) ค่ำใช้จ่ำยครอบคลุม ค่ำเล่ำเรียน หอพัก อำหำร และซักรีด
4. Official Site: www.music.mahidol.ac.th/yamp

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย
(Thailand International Music Examination: TIME)
1. การนาผลสอบ TIME เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อเป็นกำรวัดผลและเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีที่วิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำลัยมีข้อแนะนำให้ผสู้ มัครดำเนินกำรสอบวิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก/วิชำโสตทักษะ (ตำมข้อกำหนดกำรสอบ)
กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจำรณำจัดระดับควำมสำมำรถ
ทั้งนี้หำกผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผำ่ น (<60%) และเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบของ
วิทยำลัย ผูส้ มัครจะถูกจัดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในช่วง Intensive course (เรียนช่วงเดือนพฤษภำคม) ตำมที่หลักสูตร
กำหนด
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อปรับระดับควำมสำมำรถ (และเพื่อไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติม ช่วง Intensive course) ได้จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2565
2. วิชาสอบ TIME เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ/สำขำวิชำ ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ
TIME (ทฤษฎีไทย)
ดนตรีสำกล
พื้นฐำนดนตรีแจ๊ส
เตรียมอุดมดนตรี
กำรประพันธ์ดนตรี
(ม.4)
ดนตรีสมัยนิยม
กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง
กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (กรณีดนตรีไทย)
ยื่นผล Grade 9
ดนตรีไทย
ยื่นผล Grade 9

TIME (ทฤษฎีสำกล)
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
-

TIME (โสตทักษะ)
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
ยื่นผล Grade 9
-

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมัครจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2. มีควำมสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้กลุม่ พื้นฐำนดนตรี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี และ/หรือ โสตทักษะ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนด TIME ที่กำหนดให้สอบ)
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ (ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ที่กำหนดให้สอบ)
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลัยฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติ ำมระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยำลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไม่ติดยำเสพติด

2. ขั้นตอนการสมัครและสอบ
ขั้นตอน
1. สมัครสอบ

2. กำรติดตำมกำรสอบ และประกำศต่ำงๆ
3. สถำนที่สอบ

รำยละเอียด
1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now)
2. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและชำระค่ำสมัครสอบ 1,500 บำท)
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร ในรูปแบบไฟล์ pdf มำที่
https://forms.gle/bzTxvCC6JMWjREqVA
ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมูลต่ำงๆ ทุกขั้นตอนทำง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ
(log-in, COMMAS)
Online Test

3. เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งมาในรูปแบบไฟล์ pdf)
1. ใบสมัคร (กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงนำมผู้สมัคร ลงนำมผู้ปกครอง) พร้อมติดรูปถ่ำย
2. หนังสือรับรองจำกอำจำรย์สอนดนตรี
3. ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือไฟล์ pdf สมุดรำยงำนประจำตัวผลกำรศึกษำ (สมุดพก)
4. บัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง (กรณีนักศึกษำต่ำงชำติ) 1 ฉบับ
5. หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำที่ผ่ำนไว้ให้ ผูส้ มัครสำมำรถนำผล
สอบผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไม่ผ่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2565)
 กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผูส้ มัครต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำนในกำรสมัครสอบด้วย
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมกำหนด
2. กรณีผผู้ ่ำนกำรสอบคัดเลือกมีสทิ ธิ์เข้ำศึกษำ ไม่ดำเนินกำรรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมกำหนด จะถือว่ำเป็นผู้สละสิทธิ์ในกำรเข้ำ
ศึกษำต่อ

4. รายละเอียดวิชาสอบ
สำขำวิชำเอก
ดนตรีสำกล (คลำสสิค)
ดนตรีแจ๊ส
ดนตรีไทย
กำรประพันธ์ดนตรี
ดนตรีสมัยนิยม (ป๊อป)
กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง
กำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง
(กรณีดนตรีไทย)

วิชำที่ต้องสอบ
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ทดสอบประพันธ์ดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. ทดสอบ MP (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ)
3. สัมภำษณ์*
1. ปฏิบัติดนตรี
2. ทดสอบ MP (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ)
3. สัมภำษณ์*

ยื่นคะแนนสอบจำก
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)
1. โสตทักษะ : Grade 9
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
1. โสตทักษะ : Grade 9
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9
1. โสตทักษะ : Grade 9
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
1. โสตทักษะ : Grade 9
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
1. โสตทักษะ : Grade 9
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9
1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9

หมำยเหตุ :
MP หมำยถึง สำขำกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (Sound and Music Production)
* หมำยถึง กรณีมีรำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์
5. คาอธิบายเนื้อหาการสอบ
 วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทักษะกำรปฏิบัติดนตรี โดยผูเ้ ข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ให้ศึกษำข้อกำหนดกำรสอบ
ตำมสำขำและเครื่องดนตรี
 วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ
- ดูข้อมูลกำรนำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ที่หน้ำ 3
- สำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2565
- ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) ต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐำนเพิ่มเติม (คอร์ส 1) และเมื่อจบคอร์ส จะมีกำรสอบ
วัดผล กรณีสอบไม่ผ่ำน ต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐำนคอร์ส 2; เรียนซ้ำคอร์สอีกครั้ง (คอร์สเรียนช่วงเดือนพฤษภำคม 2565)
 สอบสัมภำษณ์ เป็นกำรจัดสอบให้เฉพำะผู้ทสี่ อบผ่ำนวิชำเฉพำะสำขำ/ปฏิบัตดิ นตรี วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ ีสิทธิสอบสัมภำษณ์
ตำมกำหนดกำร
 ทดสอบภำษำอังกฤษ เป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิทยำลัยในกำรจัดชั้นเรียน จัดทดสอบให้เฉพำะผู้มีสิทธิเ์ ข้ำศึกษำที่
รำยงำนตัวและลงทะเบียนเรียน (ทดสอบช่วงเดือนพฤษภำคม 2565) เนื้อหำกำรทดสอบครอบคลุมไวยกรณ์ ฟัง อ่ำน และเขียน
 กำรเก็บคะแนนสอบสำหรับผูส้ มัครทีม่ ีผลสอบไม่ผ่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัคร ในรำยวิชำต่ำงๆ ที่ผู้สมัครมีผลสอบผ่ำนไว้
ให้ และให้สิทธิ์ในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผำ่ น สำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผูส้ มัครสำมำรถเก็บผลวิชำที่สอบผ่ำน
ไว้ได้ เฉพำะครั้งที่สอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น
การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
และถือเป็นอันสิน้ สุดการตัดสินในทุกกรณี

ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

1. สาขาดนตรีสากล
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี คลาสสิค ดังนี้
กีตาร์
บทเพลง: สองบทเพลงในลีลำที่ต่ำงกัน ควำมยำกตั้งแต่ระดับง่ำยถึงปำนกลำง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli,
Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ
ข้อแนะนาในบันทึกวิดีโอการแสดง
- ผู้สมัครสำมำรถบันทึกกำรแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
- วิดีโอบันทึกกำรแสดงต้องมีทั้งภำพและเสียง
- ผู้สมัครจะต้องบันทึกกำรแสดงของตัวเองอย่ำงต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีกำรตัดต่อภำพและเสียงในทุกรูปแบบ
- ผู้สมัครควรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสมขณะบันมทึกวิดโี อ
ขับร้อง
1. เทคนิค: แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อำ”)
1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจำก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมำยเลข 11-15
1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมำยเลข 1, จำกPanofka, Op. 85 (ผู้เข้ำสอบสำมำรถร้องใน
บันไดเสียงที่สูงหรือต่ำกว่ำ ตำมควำมเหมำะสมของเสียงตนเองได้)
2. บทเพลง: 3 เพลง
2.1 บทเพลงคลำสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย
2.2 บทเพลงเลือกตำมควำมถนัด 2 เพลง
• ถ้ำผู้เข้ำสอบได้รับกำรเรียนร้องเพลงคลำสสิคมำเป็นระยะเวลำหนึง่ คณะกรรมกำรเสนอให้ผู้เข้ำสอบร้องเพลง 1 จำกใน 2 (บทเพลง
เลือกตำมควำมถนัด) เป็นภำษำอืน่ ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ หรือภำษำไทย
• ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกเพลงประเภทคลำสสิก หรือมิวสิคลั เธียเตอร์
• ผู้เข้ำสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรเต้น หรือกำรแสดงตำมบทเพลง ระหว่ำงกำรร้องเพลง
** หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเลือกบทเพลงคลำสสิค หรือกำรเลือกบทเพลงในกำรสอบ ผู้เข้ำสอบสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่
สำขำวิชำกำรขับร้อง วิทยำลัยดุรยิ ำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล
***ส่งบันทึกวิดีโอกำรแสดงแบบ Public or Unlisted Youtube link วิดีโอกำรแสดงบันทึกแบบไม่มกี ำรตัดต่อภำพและเสียง ให้บันทึก
บทเพลงแยกแต่ละเพลง (แบบฝึกหัด 2 บท บันทึกรวมกันไฟล์เดียว)***

เปียโน

1. เทคนิค:
Scales ในทุกบันไดเสียงทั้ง major, harmonic minor และ melodic minor ควำมยำว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทำง
เดียวกัน (parallel motion) ทั้งขำขึ้นและขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 88
Arpeggios ทุกบันไดเสียงทั้ง major และ minor ควำมยำว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion)
ทั้งขำขึ้นและขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 72
2. บทเพลง: ผู้เข้ำสอบต้องเล่นทั้งหมด 3 บทเพลง ด้วยควำมจำ และไม่ต้องเล่นเครื่องหมำยย้อน
1.
บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จำกคีตกวียุคคลำสสิกหรือโรแมนติก
2.
บทเพลง 1 บทจำกยุคสมัยบำโรกหรือคลำสสิก (เลือกเล่น 1 ท่อนจำกบทเพลงที่มีหลำยท่อน)
3.
บทเพลง 1 บทจำกยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20
หมำยเหตุ
- ทุกอย่ำงเล่นจำกควำมทรงจำ
- หำกผู้สอบเคยเข้ำทดสอบมำกกว่ำหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่างน้อย 1 เพลง หรือมากกว่า ในรอบถัดไป
* สำหรับผู้ทไี่ ม่สะดวกเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโี อกำรเล่นของตนเอง โดยอยู่ในรูปแบบของ YouTube link คุณภำพสูงมำพร้อมกับ
ใบสมัคร โดยต้องถ่ำยอย่ำงต่อเนื่องกันทุกเพลง ไม่มีกำรตัดต่อหรือแยกไฟล์ ในส่วนของ scale และ arpeggio ให้เลือกบรรเลง 3 บันได
เสียงจำกแต่ละชนิด major, harmonic minor และ melodic minor
เครื่องเป่าลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone)
1. เทคนิค: เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึง
โน้ตตัวสูงที่สุดและต่ำทีส่ ุดเท่ำที่ผสู้ มัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือกำรนำเสนอเสียงที่มีคณ
ุ ภำพ (warm
sound) และปรำศจำกข้อผิดพลำด
2. บทเพลง: เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงโดดเด่นทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน ระยะเวลำกำรแสดงทั้ง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผู้สมัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะ
ท่อนที่ตรงกับข้อกำหนด สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*
*กรณีจัดสอบออนไลน์ จะยกเว้นกำรทดสอบส่วนนี้

เครื่องสายสากล (Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp)

1. เทคนิค: ผู้เข้ำสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอำร์เปจโจ โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และ
จำนวน Octaves ได้ และต้องทำกำรบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)
2. บทเพลง: ผู้เข้ำสอบต้องทำกำรบรรเลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนจังหวะและยุคสมัย เพื่อแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำร
ตีควำมบทเพลงเเละเทคนิคต่ำงๆ (ทั้งนี้ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลำใน
กำรบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นำที ในกำรสอบแนะนำให้ผู้เข้ำสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*
*กรณีจัดสอบออนไลน์ จะยกเว้นกำรทดสอบส่วนนี้
Guidelines for recording your audition video
Equipment
1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format
acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way.
2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid
interruptions – and tap the screen to focus.
3. Use a tripod or stand.
4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this
makes the image grainy or fuzzy.
Room
1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face.
2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.)
3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb.
Recording
1. Be sure you are in the center of the frame
- For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face.
- For cello and bass, we need to see your whole body.
2. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.
3. Make sure that your music stand doesn’t block the camera.
Check your work before submitting it.
1. Make sure your videos are right side up.
2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’
name.

เครื่องลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn)

1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสียง (Scale) และอำเพคจิโอ (Arpeggio) จำกบันไดเสียงเมเจอร์ (Major) ที่อยู่ในช่วงเสียงที่สำมำรถเล่นได้
อย่ำงง่ำยดำย และบรรเลงบันไดเสียงโครมำติก (Chromatic) จำกเสียงต่ำทีส่ ุดไปถึงเสียงสูงที่สุดที่เล่นได้อย่ำงง่ำยดำย ให้คำนึงถึงเสียงที่
ไพเรำะและควำมรำบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปำนกลำง และกำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)
2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ที่แสดงถึงทักษะทำงด้ำนควำมเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในกำรบรรเลงบท
เพลง ควรเลือกบทเพลงมำตรฐำนสำมำรถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรือ เพลงแบบฝึกหัด (Etude) สำมำรถใช้ต่ำงท่อนจำกบทเพลง
เดียวกันได้ ระยะเวลำ 2 บทเพลงรวมกันไม่เกิน 10 นำที เนื่องจำกระยะเวลำมีจำกัด อนุญำตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และ
สำมำรถบรรเลงบทเพลงร่วมกับนักดนตรีบรรเลงประกอบได้

เครื่องกระทบ
1. บรรเลงบทเพลง
Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ Snare drum โดยเลือกจำกที่กำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):
Anthony Cirone – Portraits in Rhythm
Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum
Charles Wilcoxin – All American Drummer
Marimba: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจำกที่กำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ):
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 สำหรับ Timpani 2 ใบ โดยเลือกจำกทีก่ ำหนดมำให้:
Saul Goodman - Modern Method for Timpani
John Beck - Concepts for Timpani
Richard Hochrainer - Etudes for Timpani (Book 1)
2. กำรสำธิตเทคนิคต่ำงๆ บนเครือ่ งกระทบ
Snare Drum: สำธิตกำรเล่น Rudiments ต่ำงๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้ำไปเร็วและกลับมำช้ำ
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำขึ้นและขำลง
บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขำขึ้นและขำลง
Timpani: สำธิตกำรปรับจูนขั้นเสียงคู่ 4 และขั้นเสียงคู่ 5
3. กำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ Snare drum

2. สาขาการประพันธ์ดนตรี
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี การประพันธ์ดนตรี ดังนี้

1. ส่งผลงำนประกอบกำรสมัคร (นำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ)
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองสำหรับเครื่องดนตรีใดก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นในลักษณะของบทประพันธ์ที่สมบูรณ์ แบบร่ำงบทประพันธ์
หรือแบบฝึกหัด กรณีที่ไม่มีผลงำน กรรมกำรสอบจะประเมินศักยภำพของผู้สมัครจำกกำรสอบคัดเลือกวิชำปฏิบัติดนตรี
2. ทดสอบประพันธ์ดนตรี
ทดสอบประพันธ์ดนตรี เป็นกำรกำรสอบปฏิบัติและสัมภำษณ์สำขำ
1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบคำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำมเป็นมำ
ของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของทำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสัมภำษณ์ถงึ ควำมสนใจของผู้สมัครเกีย่ วกับกำร
ประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ชื่นชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต กรณีที่สอบโดยกำร
บันทึกวิดีโอ ผู้สมัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง
2) บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ทีม่ ีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรีเอกที่ถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใดท่อนหนึ่ง
จำกบทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก
3) ทดสอบควำมรู้ทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด และ

3. สาขาดนตรีไทย
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีไทยดนตรีตะวันออก ดังนี้

ขับร้องไทย
1. สอบปฏิบัติขับร้อง โดยเลือกเพลงอัตรำจังหวะ 2 ชั้น หน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป โดยมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะ
หน้ำทับ จำนวน 2 เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรขับร้องที่ถูกต้อง
เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่ เพียงออ
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก โดยเลือกเพลงอัตรำจังหวะ 2 ชั้นหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว มีควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับจำนวน 1 เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
เครื่องปี่พาทย์ เครื่องมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก เพลงสำธุกำร (เพลงบังคับ) และเลือกบทเพลงอิสระ ซึ่งมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ จำนวน 1
เพลง เป็นอย่ำงต่ำ
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง
เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย เครื่องมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
แคน เพลง ลำยลมพัดไผ่ (ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์)
พิณ
เพลง ลำยเต้ยสำมจังหวะ
โปงลาง เพลง ลำยนกไทรบินข้ำมทุ่ง
โหวต เพลง ลำยสังข์สินไช
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่
ถูกต้อง
เครื่องดนตรีตะวันออก เครื่องมือ หยางฉิน กู่เจิง โกโตะ เอ้อหูว
1. สอบปฏิบัติ โดยคัดเลือกบทเพลงจำนวน 2 เพลง แต่ละบทเพลงมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่
ถูกต้อง

4. สาขาดนตรีแจ๊ส
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดังนี้

• Pre-Recorded Audition ให้ตรวจสอบกำหนดกำรปิดส่ง Audition Link ที่หน้ำ 1 (กำหนดกำรรับสมัคร ประจำปีกำรศึกษำ 2565)
กลุ่มเครื่องเป่า saxophone, trumpet, trombone
1.
Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb
2.
Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี้
Billie’s Bounce
Straight no Chaser
Bag’s Groove
Blue Monk
C Jam Blues
โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4
choruses) และทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ back-ing track มำร่วม
บรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3.
Transcription 1: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60
bpm
- Download File | Trumpet & Trombone: Oleo (Miles Davis) or So What (Miles Davis)
- Download File | Alto Saxophone: Yardbird Suite (Charlie Parker)
- Download File | Tenor Saxophone: Shiny Stocking (Dexter Gordon)
กลุ่มเครื่องคอร์ด piano, guitar
1.
Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb
2.
Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี้
Billie’s Bounce
Straight no Chaser
Bag’s Groove
Blue Monk
C Jam Blues
โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4
choruses), บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) และทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น
(quartet) หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3.
Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm
- Download File | Piano : Blues by Five (Red Garland) or Bye Bye Black Bird (Red Garland)
- Download File | Guitar*: Gone With the Wind (Wes Montgomery) or Satin Doll (Barney Kessel)
* guitar play only the first chorus

เบส Double Bass, Electric Bass
1.
Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb
2.
Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี้
Billie’s Bounce
Straight no Chaser
Bag’s Groove
Blue Monk
C Jam Blues
โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบสอย่ำงน้อย 2 เที่ยว
(Accompaniment with walking bass at least 2 chorus), Solo Improvisation 3 เที่ยว (solo Improvisation 3 choruses), และ
ทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น
(quartet) หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3.
Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บน
ควำมเร็ว 60 bpm
- Download File | Bass: Woody’n You (Bass line by Paul Chambers)
* หมำยเหตุ: ผู้สอบที่เลือกใช้ Electric Bass ในกำรสอบสอบ หำกผ่ำนเข้ำศึกษำในหลักสูตรต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก
กลองชุด Drumset
1.
Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่
เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเร็ว ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb
* หมำยเหตุ: ผู้สอบต้องเลือกเล่นบันไดเสียงโดยใช้เครื่องดนตรีเปียโน กีตำร์ หรือเครื่อง Mallets
2.
Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนัดในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี้
a.
Billie’s Bounce
b.
Straight no Chaser
c.
Bag’s Groove
d.
Blue Monk
e.
C Jam Blues
โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ทำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบโดยกำรตีจังหวะ swing อย่ำงน้อน 2
เที่ยว (Accompaniment with swing pattern at least 2 chorus), บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Trade 4’s at least 2
choruses) และทำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น
(quartet) หรือนำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย
3.
Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บน
ควำมเร็ว 60 bpm
- Download File | Drums: Tadd’s Delight (Philly Joe Jones) and Single Stroke Exercise

5. สาขาดนตรีสมัยนิยม
ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีสมัยนิยม ดังนี้
A. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องมือกีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เปียโน
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรบรรเลงจำกข้อ #1 ถึง #7 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีควำมยำวไม่เกิน 15 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดีโอ
โดยเด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือทั้งสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบที่
สอบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ - Piece (70 คะแนน)
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผสู้ อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของแต่ละเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น ผูส้ อบ
ต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำที ที่ผู้สอบเตรียมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ขึ้นเองได้
2.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ – Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน)
บรรเลง Scale และ Arpeggio ต่อไปนี้เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth Note) ร่วมกับ Metronome ทีผ่ ู้สอบต้องเปิดเองที่ควำมเร็ว 60-80
bpm ทั้งขำขึ้นและลงใน 2 Octaves
Scale
Arpeggio
#2 Eb Major Scale
#5 E Major7
#3 D Melodic Minor Scale
#6 Db Minor7
#4 Ab Harmonic Minor Scale
#7 A Dominant7
B. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติเครื่องมือกลองชุด
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรบรรเลงจำกข้อ #1 ถึง #6 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีควำมยำวไม่เกิน 15 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดีโอ
โดยเด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำและมือทั้งสองข้ำงที่ใช้ในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบที่
สอบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ – Piece (50 คะแนน)
#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผสู้ อบเลือกมำตำมควำมถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถของแต่ละเครื่องมือให้กรรมกำรได้เห็น ผูส้ อบ
ต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ควำมยำว 3-5 นำที ที่ผู้สอบเตรียมมำเอง และอนุญำตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ขึ้นเองได้
2.เทคนิค - Technique (30 คะแนน)
#2 บรรเลงทักษะพื้นฐำนตำมโน้ตในลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองบนควำมเร็วตำมทีโ่ น้ต
กำหนด
3.สอบสเกล – Scale Test (20 คะแนน)
บรรเลง Scale ต่อไปนี้เป็นโน้ตตัวดำ (Quarter note) ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองที่ควำมเร็ว 80-90 bpm ทั้งขำขึ้นและ
ลง ใน 2 Octaves โดยผู้สอบต้องเลือกบรรเลงบนเปียโน กีตำร์ หรือเครื่อง Mallets

Scale
#3 E Major Scale
#4 D Melodic Minor Scale
#5 F Harmonic Minor Scale
#6 Bb Natural Minor
C. ข้อกาหนดการสอบปฏิบัติขับร้องสากล
●
ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอกำรบรรเลงจำกข้อ #1 ถึง #5 ต่อไปนี้ตำมข้อกำหนดทั้งหมด
●
บันทึกวีดีโอจำกต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีควำมยำวไม่เกิน 15 นำทีเท่ำนั้น และห้ำมไม่ให้มีกำรตัดต่อวีดีโอ
โดยเด็ดขำด
●
มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้ำของผู้สอบอย่ำงชัดเจน
●
ผู้สอบต้องกล่ำวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผูส้ มัครสอบ, เครื่องมือเอก, สำขำและแนวดนตรีที่จะสอบเข้ำ, รอบที่
สอบ)
●
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมำะสมกัน
1.เพลงสอบ – Piece (70 คะแนน)
ขับร้องเพลงตำมควำมถนัดของผูส้ อบจำนวน 2 เพลง ที่แสดงให้เห็นทักษะควำมสำมำรถของผูส้ อบตำมข้อกำหนดต่อไปนี้ร่วมกับนักดนตรี
ประกอบ หรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดจำกเครื่องเล่นด้วยตนเอง โดยที่ Backing track ดังกล่ำวต้องไม่มีเสียงทำนองหลัก
ทั้งนี้ต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้ำและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็ว และอนุญำตนำเพลงแต่งของตนเองมำใช้ในกำรสอบได้
#1 เพลงภำษำไทยหรือภำษำประจำชำติของผู้สอบ
#2 เพลงภำษำอังกฤษ
2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20คะแนน)
ผู้สอบกดเสียง Root ของแต่ละสเกลที่ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริม่ ต้นร้องสเกลตำมคีย์ต่อไปนีร้ ่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้อง
เป็นคนเปิดเองที่ควำมเร็ว ที่ควำมเร็ว 60-80 bpm เป็นโน้ตเขบ็ต1 ชั้น (Eighth Note) ทั้งขำขึ้นและลงใน 1 Octave
#3 Eb Major scale
#4 G Natural minor scale
3.สอบทักษะการจาทานองเพลงและร้องตาม – Memorize melody and sing back (10 คะแนน)
#5 ดำวน์โหลดไฟล์ตำมลิงค์ต่อไปนีD้ ownload Link ฟังและจดจำทำนองเสียงเปียโนจำกไฟล์ [Melody] แล้วขับร้องทำนองดังกล่ำว
ร่วมกับไฟล์ [Backing Track] โดยที่ผู้สอบต้องเปิดไฟล์ [Backing track] จำกอุปกรณ์ของตนเอง (เลือกร้องเพียง 1 ไฟล์เสียงที่คีย์
เหมำะสมกับระดับเสียงของผู้สอบ)

6. สาขาการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง
ข้อกาหนดการสอบการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง
1. ส่งผลงำนประกอบกำรสมัคร (ผลงำนสำขำ MP)
ส่งผลงำน หรือเล่ำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ทำงด้ำนสำยเทคโนโลยีดนตรี เช่น ประสบกำรณ์กำรผลิตผลงำนเพลงของตนเอง ประสบกำรณ์
กำรจัดงำนคอนเสิรต์ ประเภทต่ำงๆ ประสบกำรณ์กำรสตรีมเกม ประสบกำรณ์กำรบันทึกเสียง หรือ บทควำมเกี่ยวกับควำมสนใจในด้ำน
กำรผลิตผลงำนดนตรีและเสียง
2. ทดสอบกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง (สัมภำษณ์วิชำเฉพำะสำขำ)
ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบคำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบ เช่น กำรสัมภำษณ์ถึงควำมสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับกำร
ผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง เหตุผลในกำรให้ควำมสนใจ หรือยกตัวอย่ำง บุคคลตนแบบ ที่ทำให้สนใจเรียนในวิชำเอกกำรผลิตผลงำน
ด้ำนดนตรีและเสียง รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในอนำคต กรณีที่ส่งผลงำน ผูส้ มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลและกระบวนกำรกำร
ทำงำนของผลงำนที่นำส่งมำด้วยตนเอง
3. สอบปฏิบัติดนตรี
กำรสอบในทำงปฏิบัตดิ นตรี โดยเลือกสอบเครื่องดนตรีตำมถนัด ตำมข้อกำหนดกำรสอบของแต่ละเครื่องดนตรี (ทดสอบด้วยวิธีออนไลน์
บันทึกกำรแสดง) ข้อกำหนดกำรสอบปฏิบัติดนตรีสำหรับสำขำกำรผลิตผลงำนด้ำนดนตรีและเสียง ดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1-6E5Vma_U8ZohopmgM8bs-q7wfAce11F

