
 

 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 

เรื่อง   การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

-------------------------------- 
  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนดนตรีในระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงได้เล็งเห็นความส าคัญของศาสตร์ทางด้านดนตรีและความสามารถ
ของเยาวชนมาโดยตลอด 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนของชาติที่มี ความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

จ านวนที่รับเข้าศึกษา 

   สาขาวิชาดนตรีไทย   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  จ านวนรับ  35 คน 
   สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  จ านวนรับ  35 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1. เป็นผูย้ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   2. เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
   3. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐาน 
ดุริยางคศิลป์ไทย และดุริยางค์ตะวันตก  
   4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    
   5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การขอรับใบสมัคร 
  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีตามคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ขอรับใบสมัครโดยตรง  ที่ส านักงานภาควิชาดนตรี ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โทรศัพท ์0 - 2579 9529 , 0 - 2942 8890 
   2. ขอรับทางอินเตอร์เน็ต ผู้ที่สนใจสามารถขอพิมพ์ระเบียบการสอบและใบสมัครสอบจากเว็บไซต์ของ
ภาควิชาดนตรี ที่  http://music.human.ku.ac.th/  และ  www.ku.ac.th 
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การสมัคร 

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 

  ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบให้สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น   

    โดยส่งถึง ประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ  
        ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
       10900 (ปณ. เกษตรศาสตร์) 

  ทั้งนี้ ภาควิชาดนตรี ก าหนดใหวั้นศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558   ซึ่งประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทาง     
เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนสมัคร   โดยมีรายละเอียดของหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

   1. ใบสมัครกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในช่องที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 1 และ 2  โดยใช้
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  
   2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา 
และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมส าเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 
ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 4. ค่าสมัครสอบ 800 บาท 
   ทั้งนีผู้้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการ
สมัครคัดเลือกเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคะแนนสอบปฏิบัติ และคะแนนสอบข้อเขียน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าสมัครในทุกกรณ ี โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  
       ประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ    

    ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900     

    หมายเหตุ ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.เกษตรศาสตร์ บางเขน เท่านั้น (ไม่รับช าระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด) 
       ในกรณีที่สั่งจ่าย ปณ. อ่ืน และหลักฐานไม่ครบ จะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์   
       ผู้สมัครรับบัตรประจ าตัวสอบก่อนเข้าห้องสอบ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
   คณะมนุษยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558   
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ,  http://music.human.ku.ac.th/  และ  www.ku.ac.th 
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ก าหนดการสอบคัดเลือก 
   สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
   1. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก  วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
   2. ความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

สถานที่สอบคัดเลือก 
   สอบปฏิบตัิเครื่องดนตรีเอก    
   -  ดนตรีไทย ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  
    -  ดนตรีตะวันตก ชั้น 2 ชั้น 9 และชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
   สอบข้อเขียน  
 วิชาความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป ชั้น 5  อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์   
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 หมายเหต ุ  1. น าบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงในวันสอบ เพื่อลงทะเบียนสอบและแสดงต่อผู้คุมสอบ 
  2. น าดินสอด า 2B มาในวันสอบข้อเขียนเพื่อฝนเลขประจ าตัว และเลือกค าตอบในกระดาษค าตอบ 

สัดส่วนของคะแนนมีดังนี้ 
   1. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก 
     1.1 คะแนนรวมสอบปฏิบัติร้อยละ 70 โดยแยกประเภทเครื่องดนตรี 
     1.2 คะแนนรวมของการสอบข้อเขียนร้อยละ 30  
   2. ผู้สอบต้องเข้าสอบครบทุกวิชาและท าคะแนนสอบปฏิบัติได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 จึงจะได้รับการพิจารณา 
   3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  คณะมนุษยศาสตร์จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ 
http://music.human.ku.ac.th/ และ www.ku.ac.th 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามขั้นตอนดังนี้ 

 - เวลา 08.30 – 09.30 น.  รับเอกสารรายงานตัว ณ ห้อง 800 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
 - เวลา 09.30 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 807 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 

 

หมายเหตุ  1. ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2. คณะมนุษยศาสตร์จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส ารองอีกจ านวนหนึ่ง      
      ในกรณีที่คาดว่าจะมีผู้สละสิทธิ์ไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
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ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ http://music.human.ku.ac.th/  และ www.ku.ac.th 

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องมารายงานตัว ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 807 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน โดยน าหลักฐานการศึกษาและเอกสารต่างๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. รับเอกสารรายงานตัว 
2. แนบเอกสารรายงานตัว 

 2.1 ผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแสดงระเบียนผลการศึกษา(ปพ.1)
  ฉบับจริงและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 

  2.2 ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา   
   2557 ต้องแสดงหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง และลงนามรับรองส าเนา  
   จ านวน 2 ชุด 

 2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สอบผ่านการคัดเลือก และลงนามรับรองส าเนา   
  จ านวน 2 ชุด 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และลงนามรับรองส าเนา จ านวน 2 ชุด 
 2.5 รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และลงนาม  
  รับรองส าเนา จ านวน 2 ชุด 
 2.7  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง และลงนามรับรองส าเนา จ านวน 2 ชุด 
 2.8  ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ จาก O-NET เพ่ือจัดล าดับชั้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
  (น ามาให้เม่ือผลคะแนนออก) 

   3.  ช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
     -   สาขาวิชาดนตรีไทย    จ านวนเงิน 12,800 บาท 
     -   สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  จ านวนเงิน 16,800 บาท 
  ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
    
 

 

 

 

http://www.ku.ac.th/
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เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
   1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้ จะต้องมารายงานตัว เพ่ือแสดงความจ านงเข้าศึกษาตามวัน 
เวลา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในโครงการนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี 
   2. ผู้ที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว 
ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือด าเนินการตัดสิทธิ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะไม่พิจารณายกเลิกการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  
   3. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการับตรงของ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 คณะ/สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   4. การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และโดยความเห็นชอบของ 
อธิการบดีเป็นรายกรณี 
   5. เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา
ด าเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
        ประกาศ ณ วันที่   17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 
 

                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล) 
                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 
เรื่อง   การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 
----------------------------------------------- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสาขาวิชาดนตรีไทย  เลขประจ าตัวสอบ 998xxxxx 

 1.  สาขาวิชาดนตรีไทยรับสมัครผู้สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง  
 ไม่รับสมัครสอบ  ขิม และ เครื่องหนัง 

 2.  ผู้สมัครต้องเข้าสอบครบทั้ง 2 วิชา แต่ละวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
      รายวิชาปฏิบัติ      
        - ขับร้อง หรือ ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก (100 คะแนน)         
 รายวิชาข้อเขียน   

- ความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป (100 คะแนน)  เนื้อหาของข้อสอบ ประกอบด้วย 
               ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย  80 %  
              ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 20 % 
 3.  ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีไทยสอบการบรรเลงเพลง ต่อไปนี้  
       ปี่พาทย์   สอบ เพลงชุดโหมโรงเช้า และเพลงที่ถนัดอย่างน้อย 1 เพลง 
       เครื่องสาย สอบ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น และเพลงที่ถนัดอย่างน้อย 1 เพลง 
       ขับร้อง   สอบ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น และเพลงที่ถนัดอย่างน้อย 1 เพลง 
  
หมายเหตุ  1. ให้ผู้สอบน าเครื่องดนตรีมาเอง หรือใช้เครื่องดนตรีที่ทางสาขาวิชาดนตรีไทยจัดเตรียมไว้ให้ 
   2.  เครื่องดนตรีประเภทเป่า ผู้สอบต้องน ามาเอง 
   3.  ไม้ตี และไม้ดีด ผู้สอบต้องน ามาเอง  
   4.  เครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก, ฆ้องวงเล็ก, ฆ้องวงใหญ่ ใช้ไม้แข็งบรรเลง 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 
เรื่อง   การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 
----------------------------------------------- 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสาขาวิชาดนตรีตะวันตก  เลขประจ าตัวสอบ 999xxxxx 
1.  สาขาวิชาดนตรีตะวันตกรับสมัครสอบเครื่องดนตรีในวงซิมโฟนีออร์เคสตราทุกชนิด  รวมถึง ขับร้อง 
เปียโน กีตาร์  
 ไม่รับสมัครสอบ  รีคอร์เดอร์  อิเลคโทน  และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด  
2.  เครื่องตี (Percussion) ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการบรรเลง กลองสแนร์ ทิมปานี ไซโลโฟน 
 และมาริมบา 
3.  ผู้สมัครต้องเข้าสอบครบทั้ง 2 วิชา แต่ละวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

      รายวิชาปฏิบัติ   
-  ขับร้อง หรือ ปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกที่เลือกเป็นเครื่องมือเอก (100 คะแนน) 

 รายวิชาข้อเขียน   
- ความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป (100 คะแนน)  เนื้อหาของข้อสอบประกอบด้วย 

                ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 80%  
    ความรู้พืน้ฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 20% 

4.  ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีตะวันตกต้องเตรียมการบรรเลงต่อไปนี้ 
4.1 ปฏิบัติบันไดเสียง (scales) และอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ ที่มีจ านวน
ชาร์ปและแฟลตไม่เกิน 4 ชารป์ 4 แฟลต  

4.1.1 สี่ช่วงคู่แปด (4 octaves) ส าหรับเปียโน 
4.1.2 สามช่วงคู่แปด (3 octaves) ส าหรับกีตาร์ ไวโอลิน วิโอล่า และเชลโล   
4.1.3 สองถึงสามช่วงคู่แปด (2-3 octaves) ส าหรับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
4.1.4 หนึ่งช่วงคู่แปด (1 octave) ส าหรับขับร้อง 

4.2 ผู้สมัครต้องเตรียมเพลง 2 เพลง ซึ่งต่างยุคสมัยกันและจัดว่าเป็นเพลงคลาสสิคที่มีระดับทักษะ
ปานกลางถึงสูง หรือมีระดับทักษะไม่ต่ ากว่าระดับ 5  อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall 
Examinations Board  เฉพาะผู้สอบขับร้องต้องมีเปียโนบรรเลงประกอบและต้องจัดหาผู้
บรรเลงประกอบมาเอง 

4.3  Sight Reading ที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีระดับทักษะไม่ต่ ากว่าระดับ 5   
       อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board   

5.  ผู้สมัครต้องเตรียมส าเนาเพลงที่ใช้สอบ 2 ชุด เพ่ือมอบให้คณะกรรมการในวันสอบ 
6.  ผู้สมัครต้องใช้เครื่องดนตรีของตนเองในการสอบปฏิบัติ 
 ยกเว้น เปียโน และเครื่องตี ภาควิชาดนตรี จะจัดเตรียมไว้ให้ 



 
ติดรูป 

ขนาด 1x1.5 นิ้ว 
 

เอกสารหมายเลข 1 

    
 

ใบสมัคร 
โครงการสอบคัดเลือกผูม้ีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา  

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 
                                
 
ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว ……………………..……….……… นามสกุล ………..…………..………………….. อายุ ………………..….…. ป ี

เชื้อชาติ ……………...…. สัญชาต…ิ….………….. บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่   ---- 

ภูมิล าเนา บ้านเลขที ่…………………… หมู ่………….... ตรอก/ซอย ……….…………………. ถนน …………………..……….……….. 

ต าบล/แขวง …………………………………. อ าเภอ/เขต …………………..….……………   จังหวดั ………………………….…………….. 

รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท ์(บ้าน) …………………..……………  โทรศัพท ์(มอืถือ) ……………………………………… 

เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียน ……………………………..…….……….…………………………… 

ต าบล/แขวง ………………….……………………. อ าเภอ/เขต ………………………..……… จังหวดั ……………….……………………….. 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………………………… 

ชื่อ-นามสกุล บดิา ……………………….…….……………เลขที่บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ……………………………….……..…… 

อาชีพ ……………………………………………….…… สถานที่ประกอบอาชีพ ………………………………………..…………………………  

โทรศัพท ์(บ้าน) …………………..………… โทรศัพท ์(มือถือ) …………………..……   โทรศพัท์ (ที่ท างาน) ……………………..…… 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ………………………..………………เลขที่บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ……………………..………….…..…… 

อาชีพ ……………………………………………….…… สถานที่ประกอบอาชีพ ………………………………………..…………………………  

โทรศัพท ์(บ้าน) …………………..………… โทรศัพท ์(มือถือ) …………………..……   โทรศพัท์ (ที่ท างาน) ……………………..…… 

ที่อยู่บิดา/มารดา บ้านเลขที ่………….…….. หมู ่…….…… ตรอก/ซอย ……………..………….. ถนน …………………….………….. 

ต าบล/แขวง …………………………..………. อ าเภอ/เขต ……………….……………….……… จังหวัด …………………………………….. 

รหัสไปรษณีย์ …………..…....... โทรศัพท ์(บ้าน) …………………..……………  โทรศัพท ์(มือถือ) ……………………………………… 

ที่อยู่ผู้ปกครอง บ้านเลขที ่………………….. หมู ่……………….… ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ……………..…………….. 

ต าบล/แขวง …………………………..………. อ าเภอ/เขต ………………..…………….……… จังหวดั …………………..………………….. 

รหัสไปรษณีย์ …………….…….. โทรศัพท ์(บ้าน) …………………..……………  โทรศัพท ์(มอืถือ) ……………………………………… 

 

- 2 - ถ่ายเอกสารได้ 
 

เลขประจ าตัวผู้สอบ (เจ้าหน้าท่ีกรอก) 

 



 
สถานภาพทางการศึกษา 
    1.  ก าลังศึกษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ในปีสุดทา้ย 
   2.  สอบได้ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ เมือ่ พ.ศ. …………………..………. 
   3.  สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ ที่สนามสอบ ………….……….. 
  จังหวดั …………………….……………. เมื่อ พ.ศ. ………….…………… 
 

สมัครสอบสาขาวิชา    ดนตรีไทย เครือ่งดนตรีที่ใช้เลือกสอบ….……………………………………………………… 

      ดนตรีตะวนัตก เครื่องดนตรีที่ใช้เลือกสอบ………………..………………………………..… 

เครื่องดนตรีที่เล่นไดน้อกเหนือจากเครื่องดนตรีที่ใช้เลือกสอบ คือ …………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
    ขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงทกุประการ 
 
 
        ลงชื่อ …………………………………………………. 
               ( …………….………………………………….. ) 
                ผู้สมัครสอบ 
        วันที่สมคัร …………….……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ถ่ายเอกสารได้ 

 



เอกสารหมายเลข 2 
               เลขประจ าตัวสอบ   

            ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก   ล าดับที่สอบปฏิบัติ ……..…………. 
           สอบปฏิบัติ เวลา ……....……….. น. 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา   
 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   ชื่อ นาย/นางสาว ………..…………………..……… นามสกุล ……..………………………….…… 
       ติดรูปถ่าย  สมัครสอบ   ดนตรไีทย         ดนตรตีะวันตก  
    ขนาด 1x1.5 นิ้ว เครื่องดนตรี ……..………………………………………………….…………..………………………………… 
    เพลงที่ใช้สอบ  1. ……………………………..………………………………………...…………………….. 
         ผู้ประพันธ์เพลง(เฉพาะดนตรตีะวนัตก)…………………………..…..………. 
      2. …………………………..………………….………………………………………………. 
         ผู้ประพันธ์เพลง(เฉพาะดนตรตีะวนัตก)…………………………..…..………. 
 

      ลงชื่อผูส้มัคร  ……………………..…..……………..………… 
          ( …….………………….…………………..…) 
        สมัครวันที ่  ………………………….…………………………….   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารหมายเลข 2 

               เลขประจ าตัวสอบ   

         ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก     ล าดับที่สอบปฏิบัติ ……..…………. 
           สอบปฏิบัติ เวลา ……....……….. น. 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา   
 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   ชื่อ นาย/นางสาว ………..…………………..……… นามสกุล ……..………………………….…… 
       ติดรูปถ่าย  สมัครสอบ   ดนตรไีทย         ดนตรตีะวันตก  
    ขนาด 1x1.5 นิ้ว เครื่องดนตรี ……..………………………………………………….…………..………………………………… 
    เพลงที่ใช้สอบ  1. ……………………………..………………………………………...…………………….. 
         ผู้ประพันธ์เพลง(เฉพาะดนตรตีะวนัตก)…………………………..…..………. 
      2. …………………………..………………….………………………………………………. 
         ผู้ประพันธ์เพลง(เฉพาะดนตรตีะวนัตก)…………………………..…..………. 
 

      ลงชื่อผูส้มัคร  ……………………..…..……………..………… 
          ( …….………………….…………………..…) 
        สมัครวันที ่  ………………………….……………………………. 



การสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก   วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
2.  ความรู้พ้ืนฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
  สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก  
   -  ดนตรีไทย  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
    -  ดนตรีตะวันตก  ชั้น 2 ชั้น 9 และชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
 
  สอบข้อเขียน  วิชาความรู้พ้ืนฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป ชั้น 5  อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตบางเขน) 

 
 หมายเหตุ    1. ผู้สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ก าหนด 1 ชั่วโมง  
    2. ก าหนดเวลาสอบปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 

การสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก   วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
2.  ความรู้พ้ืนฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
  สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก  
   -  ดนตรีไทย  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
    -  ดนตรีตะวันตก  ชั้น 2 ชั้น 9 และชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
 
  สอบข้อเขียน  วิชาความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป ชั้น 5  อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตบางเขน) 

 
 หมายเหตุ    1. ผู้สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ก าหนด 1 ชั่วโมง  
    2. ก าหนดเวลาสอบปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


	โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู็มีความสามารถพิเศษทางดนตรี มีลายเซ็นคณบดี.pdf
	ใบสมัครสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ส่งอ.ภาคม

