
 
 

ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เร่ือง   การรับนักศึกษาทุน ระดับปริญญาตรี   

ช้ันปีที ่1 ประจ าปีการศึกษา  2559 
…………… 

 ดว้ยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเขา้เป็น
นกัศึกษาประเภท  ทุนเรียนฟรี  ระดบัปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ทุน ตามหลกัสูตรและ
สาขาวชิาต่างๆ ซ่ึงเป็นทุนความสามารถพิเศษดา้นดนตรี โดยเป็นทุนใหเ้ปล่า ส าหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีมีความสามารถดา้น
ดนตรี โดยไม่มีขอ้ผกูมดัในการช าระคืนแต่อยา่งใด ทุนน้ีเป็นทุนยกเวน้ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1.  คุณวุฒิของผู้สมคัร 

       1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
   2.  เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย และรับรองวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถ  

     จนจบการศึกษา และจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
   3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือ สากล เป็นอยา่งดี 
    
  2.  เกณฑ์การคดัเลอืกดนตรีตะวนัตก (Western Music) 

ก าหนดใหส้อบ  
1. ภูมิรู้ทางดนตรี (musicianship)  
2.ทกัษะปฏิบติั (musical skills)  
3. การสมัภาษณ์ 

       2.1.1 ภูมรู้ิทางดนตรี   ประกอบดว้ยการสอบ   
ก) โสตทกัษะ  ข) ทฤษฎีดนตรี  ค) คีตกวคีนส าคญั  ประวติัและยคุสมยัทางดนตรี 
ก)  โสตทกัษะ    

1. ฟังเพลงและตอบตามประเด็นของค าถามดงัน้ี  

- บอกอตัราจงัหวะของเพลง  

- บอกระดบัเสียง 

- บอกขั้นคู่เสียง  

- บอกประเภทของคอร์ด  
2. ร้องและปรบจงัหวะ จากบทเพลงท่ีก าหนดให ้ประกอบดว้ยดงัน้ี    

2.1 จงัหวะ   
- เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ  (3/4, 4/4 และ 6/8) 
- ค่าของโนต้  
2.2 ท านอง  
- เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ  (3/4, 4/4 และ 6/8) 



- ค่าของโนต้  
- ร้องโนต้แบบโดคงท่ี (Fixed Do) หรือแบบโดเคล่ือนท่ี  (Movable Do) ในบนัไดเสียง

เมเจอร์ 
 
ข) ทฤษฎดีนตรี   

- ช่ือโนต้ ค่าของโนต้และชนิดของโนต้  

- เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ 

- กญุแจเสียง  

- ขั้นคูเ่สียง  

- คอร์ด  

- เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี 
ค)  คีตกวคีนส าคญั  ประวติัและยคุสมยัทางดนตรี 

   สามารถอธิบายความหมายของค าท่ีก าหนดให ้
 
2.2  ทกัษะปฏิบัต ิ 

                               ผูส้มคัรทุกคนตอ้งสอบปฏิบติัดนตรีดว้ยการขบัร้องหรือบรรเลงเคร่ืองดนตรีตะวนัตก  ประกอบดว้ย 
1. บนัไดเสียง (Scales) และอาร์เปโจ (Arpeggio)  

- ใหป้ฏิบติับนัไดเสียง(Scales) และอาร์เปโจ (Arpeggio) ไม่เกิน 4 ชาร์ป หรือ 4 แฟลต็ ใน
บนัไดเสียงเมเจอร์(Major) และไมเนอร์(Minor) ชนิดบนัไดเสียงเมโลดิก(Melodic)  หรือ 
ฮาร์โมนิก (Harmonic) 

2. บทเพลง ประกอบดว้ย 
2.1  บทเพลง  2  บทเพลง โดยเป็นเพลง ชา้ 1 บทเพลง  และเร็ว 1 บทเพลง ท่ีมีความแตกต่าง

กนัในดา้นรูปแบบลีลา (style) โดยเลือกจากบทเพลงมาตรฐานท่ีมียากเทียบเท่ากบั Concerto  / Sonata 
หรือใกลเ้คียง 

3. การอ่านโนต้แบบฉบัพลนั(sight reading)  โดยมีความยากไม่เกิน 4 ชาร์ป 4 แฟลต็ 
หมายเหตุ  

1. ส าหรับเอกขบัร้อง (Voice) รับเฉพาะ musical play และ classical เท่านั้น  
ในการสอบใหเ้ลือกบทเพลง  2  บทเพลงท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นลีลาของเพลง (style) ประกอบดว้ยบทเพลง

ชา้  1 บทเพลง เร็ว 1 บทเพลง โดยใหผู้ส้อบน าดนตรีประกอบ(Backing Track) หรือผูเ้ล่นเปียโนประกอบมาเอง  
2. ผูส้มคัรตอ้งน าเคร่ืองดนตรีท่ีใชส้อบมาเอง ยกเวน้ผูส้มคัรเคร่ืองเอก ทูบา และเปียโน 
3. ผูส้มคัรสอบตอ้งเตรียมส าเนาโนต้เพลงบรรเลงสอบ 3 ชุด เพื่อใหค้ณะกรรมการควบคุมการสอบ  

 
2.3 สัมภาษณ์  

  การสมัภาษณ์  เป็นการตรวจสอบทศันคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ  ผูท่ี้ไม่ผา่นการสอบสมัภาษณ์ถือวา่
สอบตกทุกกรณี 
 
 



   3. เกณฑ์การคดัเลอืกดนตรีไทย/ขับร้องไทย   (Thai Music)   
             เกณฑ์การสอบ  
  ก าหนดใหส้อบ 1. ภูมิรู้ทางดนตรี (musicianship) 2.ทกัษะปฏิบติั ( musical skills) และ3. การสมัภาษณ์  

3.1. ภูมรู้ิทาง  ประกอบดว้ยการสอบ  ก) โสตทกัษะ ข) ทฤษฎีดนตรี และ ค) นกัประพนัธ์เพลง  คีตกวี
คนส าคญั  ประวติัและยคุสมยัทางดนตรี 

ก)  โสตทกัษะ    
1. ฟังเพลงและตอบตามประเด็นของค าถามดงัน้ี 

- วงดนตรีท่ีใชบ้รรเลง 

- เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 

- ส าเนียงเพลง 

- จงัหวะหนา้ทบั  
2.  ร้องและปรบจงัหวะ จากบทเพลงท่ีก าหนดให ้ 

ข) ทฤษฎดีนตรี  
สามารถอธิบายความหมายของค าท่ีก าหนดให ้ตามหลกัการทฤษฎีดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
ค) นกัประพนัธ์เพลง  คีตกวคีนส าคญั  ประวติัและยคุสมยัทางดนตรี 
  สามารถอธิบายความหมายของค าท่ีก าหนดให ้
 
3.2. ทกัษะปฏิบัต ิ 

  ผูส้มคัรทุกคนตอ้งสอบปฏิบติัดนตรีดว้ยการขบัร้องหรือบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยประกอบดว้ย 
เพลงทีก่ าหนดให้บรรเลงและขับร้อง 

ป่ีพาทย์ เคร่ืองสาย ขับร้อง 
โหมโรงเชา้ 
โหมโรงกระแตไต่ไม ้
ตบัตน้เพลงฉ่ิงสามชั้น 
แป๊ะ สามชั้น 
เขมรไทรโยค สามชั้น 
แขกบรเทศ เถา 
อาหนู เถา 
ลมพดัชายเขา สองชั้น 
เขมรพายเรือ สองชั้น 
ลาวด าเนินทราย สองชั้น 

โหมโรงกระแตไต่ไม ้
ตบัตน้เพลงฉ่ิงสามชั้น 
แป๊ะ สามชั้น 
เขมรไทรโยค สามชั้น 
แขกบรเทศ เถา 
อาหนู เถา 
ลมพดัชายเขา สองชั้น 
เขมรพายเรือ สองชั้น 
ลาวด าเนินทราย สองชั้น 

ตบัตน้เพลงฉ่ิงสามชั้น 
แป๊ะ สามชั้น 
เขมรไทรโยค สามชั้น 
แขกบรเทศ เถา 
อาหนู เถา 
ลมพดัชายเขา สองชั้น 
เขมรพายเรือ สองชั้น 
ลาวด าเนินทราย สองชั้น 

 
 ผู้สอบ ต้องบรรเลงต่อไปนี ้

 ก. ป่ีพาทย์   
 1. เพลงบงัคบั หรือ เพลงเลือกสามชั้น-เถา   เลือกบรรเลงเพลงใดเพลงหน่ึง 
 2. เพลงเลือกบทเพลงอิสระตามความถนดัท่ีผูส้มคัรเลือกน ามาใชบ้รรเลงเพื่อแสดงออกถึงความสามารถ

ทางดนตรี 1 บทเพลง 
 



หมายเหตุ  
1. ผูส้มคัรตอ้งน าเคร่ืองดนตรีท่ีใชส้อบมาเอง ยกเวน้ผูส้มคัรเคร่ืองเอก ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่  

ฆอ้งวงเลก็ จะเข ้
2. การขบัร้องไทย ผูส้มคัรตอ้งสามารถขบัร้องพร้อมตีฉ่ิงประกอบการขบัร้องได ้ 

 
3.3สัมภาษณ์  

  การสมัภาษณ์  เป็นการตรวจสอบทศันคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ  ผูท่ี้ไม่ผา่นการสอบสมัภาษณ์ถือวา่
สอบตกทุกกรณี 
  

4.  การขอรับใบสมคัร   
        3.1  ขอรับท่ี คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนุบรี 
      3.2  Download ใบสมคัรจาก website : https://www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast 
 
 
5.  การสมคัร   

          5.1  สมคัรด้วยตนเอง  ตั้งแต่วนัที ่5 มกราคม 2559 – 29  กมุภาพนัธ์  2559 
                        ท่ีคณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี เขต/แขวงทววีฒันา กรุงเทพฯ ไดทุ้กวนั 
ระหวา่งเวลา  8.30 – 15.30 น.   
          5.2  สมคัรทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วนัที ่5 มกราคม 2559 – 29  กมุภาพนัธ์  2559  
                       ผูส้มคัรส่งใบสมคัรและหลกัฐานต่าง ๆ ตามขอ้ 6 เม่ือส่งหลกัฐานการสมคัรแลว้ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบ
รายช่ือและผลการสมคัรจาก website : https://www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast    
             

ผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบดว้ยตนเองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  หากปรากฏภายหลงัวา่
ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง จะถูกตดัสิทธ์ิในการสอบคดัเลือก การสอบคร้ังน้ีจะใหทุ้นเฉพาะผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในระดบัดีมาก เท่านั้น  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะโตแ้ยง้ใดๆมิได ้ และไม่จ าเป็นตอ้งให้
ทุนครบทั้ง  10 ทุน หากไม่มีผูผ้า่นการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด  

 
6.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร 

            6.1  ใบสมคัรตามแบบของมหาวทิยาลยักรอกขอ้ความชดัเจน  ถกูตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์   
     6.2  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน 1 ฉบบั 
     6.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน 1 ฉบบั 

            6.4  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป (ติดในใบสมคัร) 
            6.5  ส าเนาวฒิุบตัร เกียรติบตัร ประกาศนียบตัรหรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีสาขาวชิาก าหนด   

     หมายเหตุ ผูส้มคัรสามารถน าส าเนาเอกสารหลกัฐานทางดนตรีต่างๆ เช่น ใบประกาศนียบตัรการสอบเทียบ 
เกรดจากศูนยส์อบดนตรีในไทยหรือต่างประเทศ (เช่นผลการสอบเกรดของ The Associated Board of the Royal School of 
Music (ABRSM) หรือ Trinity Guildhall เป็นตน้) ใบประกาศการแข่งขนั และรางวลัท่ีไดรั้บทางดนตรี รวมทั้งแฟ้มภาพ
ผลงานแสดง ผลงานการประพนัธ์เพลง ฯลฯ (portfolio) มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณา โดย
จะคืนหลกัฐานเอกสารทั้งหมดใหเ้ม่ือส้ินสุดการสอบ 
 

https://www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast
https://www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast


7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

สมคัรดว้ยตนเอง   
สมคัรทางไปรษณีย ์(ยดึตามวนัประทบัตราของไปรษณีย)์  

5 มกราคม 2559 – 29  กมุภาพนัธ์  2559 

สอบคดัเลือก   18 – 19 มีนาคม  2559 
ประกาศผลการสอบคดัเลือก 19  มีนาคม  2559 

 
8.  รายละเอยีดการสอบคดัเลอืก   

วชิาทีส่อบ วนัทีท่ าการทดสอบ เวลา 
1. วชิาปฏิบติัดนตรี / โสตทกัษะ 18 มีนาคม  2559 เวลา  09.00 – 15.00 น. 
2. วชิาภูมิรู้ทางดนตรี 19 มีนาคม  2559 เวลา  09.00 – 12.00 น. 
3. สอบสมัภาษณ์ 19 มีนาคม  2559 เวลา  13.00  –15.00 น. 
4.ประกาศผลสอบ  19 มีนาคม  2559 เวลา  15.30 น. 

*** หากมีการเปล่ียนแปลงก าหนดเวลา คณะฯจะแจง้ใหผู้ส้มคัรสอบทราบล่วงหนา้  
*** ผูส้มคัรท่ีมีขอ้สงสยั  ติดต่อไดท่ี้   

อาจารย ์ดร.จุฑาศิริ  ยอดวเิศษ   โทร 081-9084828     ในเวลาราชการ   
อาจารยศิ์ริลกัษณ์  เจริญมงคลกิจ โทร 086-8360541   ในเวลาราชการ   
หรือ อาคาร 11  หอ้ง 11206   คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี    
โทร. 0-2800-6800 ต่อ 2129  E-mail : music.btu11@gmail.com  
 
9.  สถานทีส่อบ 

                     อาคาร 11 คณะดุริยางคศาสตร์ 
10. ประกาศผลสอบ 

  ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการสอบไดท่ี้คณะดุริยางคศาสตร์ การก าหนดการสอบขา้งตน้ หรือโทรสอบถาม
ผลไดท่ี้ หมายเลข 0-2800-6800 ต่อ 2129  ในวนัเวลาราชการ 

 
 ประกาศ   ณ   วนัที ่   5 มกราคม 2559 

                                                                                                      
                       (รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุ่งเรือง) 
                   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
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