
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 
.                                                                                                                   . 

 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ี 
8.00 - 8.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่  7 มีนาคม 2566 
8.55 - 9.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
9.35 – 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีดนตรีไทยและวัฒนธรรมดนตร ี
10.30 น.   เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ สมัภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 

หมายเหตุ  
เครื่องดนตรีท่ีรับสมัคร 

1. ขับร้อง  ประกอบด้วย ขับร้องลกูทุ่ง ขับร้องเพลงไทยเดมิ ขับร้องเพลงพื้นบ้าน 

2. ดนตรีพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย พิณ พิณเบส แคน โหวด โปงลาง ปี่ภูไท ซอพื้นเมอืงอสีาน กลองพื้นบ้าน 

(ภาคใต้ ภาคอีสาน) ซึง สะลอ้  

3. ป่ีพาทย์ ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ขลุ่ยเพียงออ กลองไทย 

(ตะโพน กลองทัด กลองแขก กลองยาว) 

4. เครื่องสายไทย ประกอบด้วย ซอด้วง ซออู้  จะเข้ ขิม 

*หมายเหตุ :   เครื่องดนตรีนอกเหนือจากที่ระบุ ผูเ้รียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายวิทยากรเพิ่มเติมเอง โดยสาขา                     

                 จะเป็นผูป้ระสานงานให ้

 

 

วิชาเอกดรุิยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 

 

 



รายละเอียดการสอบ 
     เนื้อหาการสอบทฤษฎีดนตรีไทยและวัฒนธรรมดนตรี (อัตนัย)   มีดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการผสมวงดนตรีไทยและเอเชีย 

- เครื่องดนตรีไทยและเอเชีย 
- ประเภทวงดนตรีไทย 
- ประเภทเพลงไทย 

2.2 ทฤษฎีการบรรเลงดนตรีและการขับร้อง 
- ศัพท์สังคีต  

2.3 การวิเคราะห ์
- ความหมายของเพลง 
- อัตราจังหวะ 
- บันไดเสียง 

2.4 ทฤษฎีประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 
- ประวัติครูดนตรีไทย 
- ประวัติเพลงไทย 
- ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องดนตร ี

 รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรีไทย   มีดังนี้ 
  1. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามถนัด 1-2 เพลง (สามารถใช้ Accom หรือ Backing Track ได้) 
  2. Ear Training (ออกเสียงตามเปียโน)  
  3. Sight Reading (การอ่านโน้ตไทย) 
  4. บรรเลงตามค าบอก 
รายละเอียดการสอบอ่ืน ๆ มีดังน้ี 
 1. สอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2566 
 2. แฟ้มสะสมผลงานที่มผีลงานทางด้านดนตรี โดยมีส่วนประกอบ คือ หน้าปก, เนื้อหา, ปกหลงั  

    รวมจ านวนไม่เกิน 12  หน้ากระดาษ A4   และน ามาในวันสอบปฏิบัติ  
 3. ภาษาไทย  
 4. ภาษาอังกฤษ  
 

**เครื่องดนตรีนักเรียนต้องน ามาเอง ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่  
 

 



ข้อตกลงการเรียนวิชาเอกดรุิยางคศลิปต์ั้งแต่ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 - ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
 

ข้อชี้แจง ส าหรบัผูส้มัครสอบเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ 4 ต้องศึกษารายละเอียดของข้อตกลง ที่ต้องปฏิบัติ
เมื่อผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. นักเรียนต้องช่วยเหลืองานของวิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย เอชียและโรงเรียนอย่างเคร่งครัด           
ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานจากทางโรงเรียน              
และมีงานส่วนตัวจากภายนอกในช่วงเวลาเดียวกัน   นักเรียนต้องยึดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน    
เป็นส าคัญ  ในกรณีที่เป็นงานแสดงระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
กิจกรรมก่อนทุกครั้ง 
 2. นักเรียนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   4              
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 และน าเสนอสอบปากเปล่า  

นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
- ประวัติตนเอง 
- เกียรติบัตรหรอืหลักฐานในการสอบเกรดทฤษฎีดนตรีไทย (ทางสาขาฯเป็นผู้จัดสอบเอง)  
- เกียรติบัตรหรอืหลักฐานในการสอบปฏิบัติดนตรีไทย  (ทางสาขาฯเป็นผูจ้ัดสอบเอง) 
- รูปภาพหรือหลกัฐานในปฏิบัตงิานการแสดงดนตรีภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อย 5 งาน 

 3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑก์ารจบตามที่สาขาวิชาเอกก าหนดไว้อย่างครบถ้วน จงึจะถือเป็นการจบ
การศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 4. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาเอก 
เช่น มาตรการการใช้ห้องซอ้มเดี่ยว , การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ดนตรี , การดูแลรักษาเครือ่งดนตรีของโรงเรียน  และ
การน าอุปกรณ์ออกไปใช้นอกหอ้งเรียนอย่างเครง่ครัดเช่นกนั 
 5. นักเรียนต้องดูแลรักษาตู้ลอ็กเกอร์และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ตู้ล็อกเกอร์ เช่น ห้ามตกแต่งหรือ  
ติดสติ๊กเกอร์ใด ๆ ลงบรเิวณตู้ล็อกเกอร์ของตนเองทีโ่รงเรียนมอบให้ใช้ในขณะที่ศึกษาอยู่,  ต้องสง่กุญแจส ารองไว้
ในความดูแลของสาขาวิชาเอก และส่งมอบคืนสาขาวิชาเอกอย่างสมบูรณ์เมื่อจบการศึกษา  หากมีการท าให้ช ารุด
เสียหายต้องรับผิดชอบตามที่สาขาวิชาเอกเห็นสมควร 
 
ติดต่อสอบถาม 

โทร. 02-258-4001 ต่อ 3203 มือถือ. 089-2219171 (เอกดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย) 
  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 

 

หมายเหตุ   
1. ดูรายละเอียดการสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบของแต่ละวิชาเอกได้ที่ www.spsm.ac.th 

2. น าแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสมัภาษณ์ 

3. ส่งเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  ทาง E-mail :  Boomty1@hotmail.com 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี  12 มีนาคม 2566 

08.00 - 08.30 น.  (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศ 
วันที่ 7 มีนาคม 2566 

08.55 - 09.25 น.  (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) 
ทฤษฎีดนตรีไทยและ

วัฒนธรรมดนตร ี

10.30 น.  เป็นต้นไป 
สอบภาคปฏิบัติ  
สอบสัมภาษณ์ 
และแฟ้มสะสมผลงาน 

http://www.spsm.ac.th/
mailto:Boomty1@hotmail.com

