
 

 

  ปฏิบัติดนตรสีากล 
 

กลุ่มปฏิบัติเครือ่งดนตรี Classic 
* อัดคลิปโดยเห็นการบรรเลงชัดเจน ไม่มีการตัดต่อระหว่างบรรเลง (กรณีโจทย์กำหนดให้บรรเลง, ขับร้อง มากกว่า 1 
เพลง/ 1 แบบทดสอบ ให้ตัดรวมกันเป็นคลิปเดียว) 

 
Wood wind (เครื่องลมไม้) / Brass wind (เครื่องลมทองเหลือง) / (Percussion & Pitch Percussion 

(เครื่องกระทบและเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง) / Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว) 
 

เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 
4#  4b (Scales & Arpeggio 2 octave) 

 
กลุ่มปฏิบัติขับร้อง 

(Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular และขับร้องลูกทุ่ง) 
* อัดคลิปโดยเห็นการบรรเลงชัดเจน ไม่มีการตัดต่อระหว่างบรรเลง (กรณีโจทย์กำหนดให้บรรเลง, ขับร้อง 
มากกว่า 1 เพลง/ 1 แบบทดสอบ ให้ตัดรวมกันเป็นคลิปเดียว) 
 

(1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular) 
           เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง โดยเป็นเพลงภาษาต่างประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง และ
เพลงภาษาไทย 1 เพลง   

(2) ปฏิบัติขับร้องลกูทุ่ง 
   ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่สามารถแสดงถึงความสามารถและศักยภาพด้านการขับร้อง  

เพลงลูกทุ่ง จำนวน 2 เพลง (เพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง)  

 

กลุ่มปฏิบัตดินตรสีมัยนิยม (Pop) 
• คลิปที ่1 แนะนำตัวผู้สมัครพร้อมทั้งเหตุผลที่สมัคร ผลงานการเล่นดนตรีและการประกวด และ

เป้าหมายหลังจบการศึกษา (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) 
• คลิปที ่2 ทักษะการเล่นเครื่องมือ (แยกตามเครื่องมือ) 

 
Pop Piano 
 1. เล่นบทเพลงตามความถนัดที่แสดงถึงความสามารถ ความยาวไม่เกินต่ำกว่า 3 นาทีพร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) 
 2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 BPM อย่างละ 1 
รอบ 
 
 



 

 

Pop Guitar 
 1. เล่นบทเพลงตามความถนัดที่แสดงถึงความสามารถ ความยาวไมเ่กินต่ำกว่า 3 นาทีพร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) 
 2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 BPM อย่างละ 1 
รอบ 
 
Pop Bass 
 1. เล่นบทเพลงตามความถนัดที่แสดงถึงความสามารถ ความยาวไม่เกินต่ำกว่า 3 นาทีพร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track)  
 2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 BPM อย่างละ 1 
รอบ 
 
Pop Drumset 
 1. เล่นบทเพลงตามความถนัดที่แสดงถึงความสามารถ ความยาวไม่เกินต่ำกว่า 3 นาที 
 2. เล่นจังหวะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้จังหวะจำนวน 16 ห้อง พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) 
(อัตราความเร็วของจังหวะตามความเข้าใจและความถนัดผู้สอบ) (ไม่จำเป็นต้องต่อเป็นคลิปเดียวกัน สามารถ
แยกเป็นส่วนๆได้) 
  2.1 Funky 
  2.2 Shuffle 
  2.3 Bossa Nova 
  2.4 Samba 
 3. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐานกลองชุดที่ให้มาด้วยเทคนิค Single stroke ที่ความเร็วไม่
เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มปฏิบัตดินตรีแจส๊ (Jazz) 
 

• คลิปที่ 1 แนะนำตัวผู้สมัครพร้อมทั้งเหตุผลที่สมัคร ผลงานการเล่นดนตรีและการประกวด และ
เป้าหมายหลังจบการศึกษา (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) 

• คลิปที่ 2 ทักษะการเล่นเครื่องมือ (แยกตามเครื่องมือ) 
 

Jazz Wind Instruments (Saxophone, Trumpet, Trombone) 
 1.เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรีประกอบ (Backing 

track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
• เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นท่อนเดี่ยวตามไหวพริบ (Solo) จำนวน 2 รอบ  
• เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ 
 2.เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 

Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 BPM อย่างละ 1 
รอบ 

 
Jazz Piano 

1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรีประกอบ (Backing 
track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

• เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นท่อนเดี่ยวตามไหวพริบ (Solo) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ 

2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 
BPM อย่างละ 1 รอบ 

 
Jazz Guitar 

1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรีประกอบ (Backing 
track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ 

• เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นท่อนเดี่ยวตามไหวพริบ (Solo) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ 

2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 
BPM อย่างละ 1 รอบ 

 



 

 

Jazz Bass 
1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรีประกอบ (Backing 

track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
• เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ 
• เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Walking Bass) จำนวน 2 รอบ 
• เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ 

2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง (Scale and 
Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขาขึ้นและขาลง ที่อัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า 75 
BPM อย่างละ 1 รอบ 

 
Jazz Drumset 

1. เล่นบทเพลงตามความถนัดที่แสดงถึงความสามารถพร้อมดนตรีประกอบ (Backing track) ความ
ยาวไม่เกินต่ำกว่า 3 นาที 

2. เล่นจังหวะ Medium Swing ที่แสดงถึงความสามารถจังหวะจำนวน 32 ห้องที่แสดงถึง
ความสามารถ พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) (อัตราความเร็วของจังหวะ 120 BPM) 

3. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐานกลองชุดที่ให้มาด้วยเทคนิค Single Stroke ที่ความเร็วไม่
เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) 

 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตร ี
 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านการผลิตงานสร้างสรรค์  
เพ่ือประพันธ์ดนตรีและสื่อสมัยใหม่และการทำงานระบบเสียงในอุตสาหกรรมดนตรี โดยต้องเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ (ผู้สมัครสามารถจัดหา เลือกเพลง เลือกแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง) 
 
  1) ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดในระดับพ้ืนฐาน  
  2) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) ทักษะการฟัง (Ear Training)   
  3) ทักษะการขับร้องเบื้องต้นในบทเพลงสมัยนิยมภาษาต่างประเทศ  


