ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลักสู ตรศิลป์ ดนตรีและการแสดง
โครงการความร่ วมมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์
ปี การศึกษา 2558
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็ นนักเรี ยนชายและหญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อสาเร็ จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จาหน่ ายใบสมัคร
วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 15 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่หอ้ งธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (ชั้น 1)
ค่ าธรรมเนียมการสมัครพร้ อมระเบียบการ ราคาชุดละ 500 บาท
วัน เวลา สถานทีร่ ับสมัคร
วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558 ณ หอประชุ มหลุ ยส์ มารี เดอ มงฟอร์ ต โรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุ รี
นักเรี ยนต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย และยืน่ ใบสมัครพร้อมผูป้ กครอง โรงเรี ยนจะไม่ รับสมัครหาก
นักเรียนไม่ มีผ้ ปู กครองมาด้ วย
การสอบคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์และยืน่ ใบสมัคร
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
2. สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 (ช่วงเช้า) สถานทีส่ อบ อาคารเซนต์ ปีเตอร์
3. สอบปฏิบตั ิ
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 (ช่วงบ่าย) สถานทีส่ อบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ ต
ประกาศผลสอบ วันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.act.ac.th

การชาระเงินค่ ารักษาสิ ทธิ์เข้ าเรียน
วันจันทร์ที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ ฝ่ ายธุ รการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร หากไม่ มาตาม
วัน เวลาทีก่ าหนด จะถือว่ าสละสิ ทธิ์

ค่าใช้ จ่ายแต่ ละหลักสู ตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แผนการเรียน
วิทย์-คณิ ต
ศิลป์ คานวณ
สหศิลป์ -คอมพิวเตอร์
สหศิลป์ จีน

ภาคเรียนที่ 1
ค่ าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่าย นร.ใหม่
41,900
10,700
43,900
10,700
41,900
10,700
44,900
10,700

รวม
52,600
54,600
52,600
56,600

ภาคเรียนที่ 2
25,000
26,000
24,000
28,000

สหศิลป์ ดนตรีและการแสดง

59,900

10,700

70,600

42,000

English Program (วิทย์-คณิ ต/ศิลป์ คานวณ)

140,000

30,800

170,800

0

** ค่า ใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 1 ชาระในวันมอบตัวรั กษาสิ ท ธิ์ ค่า ใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 2 ชาระในเดื อนพฤศจิกายนของทุก ปี
หลักสู ตร English Program จัดเก็บทั้งปี ในภาคเรี ยนแรก
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
เว็บไซต์โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
www.act.ac.th
ฝ่ ายธุรการ
02-807-9555 ต่อ 310
ศูนย์ดนตรี (หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)
02-807-9555 ต่อ 510
080-990-8022
สาขาดนตรี
act.su.music@hotmail.com
083-983-9915
สาขาการแสดง
02-807-9555 ต่อ 913
080-990-8022

โครงการพัฒนาผู้มีอจั ฉริยภาพด้ านดนตรีและการแสดง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
แผนการเรียนสหศิลป์ ดนตรีและการแสดง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ลงนามความร่ วมมือโครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทางด้านดนตรี กบั คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์ เพื่อพัฒนานักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี และการแสดง มีความรักและสนใจในดนตรี ให้ได้รับการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ โดยเปิ ดการสอน
ในแผนการเรี ยนสหศิลป์ ดนตรี และการแสดง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 บริ หารงานโดยศูนย์ดนตรี
อัสสัมชัญธนบุรี ที่มีความเพียบพร้อมทั้งห้องเรี ยนและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสู ง เทียบเท่ากับสถาบันสอน
ดนตรี ช้ นั นา นอกจากนักเรี ยนจะได้รับความรู ้พ้ืนฐานตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนแล้ว นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
ทั้ง ทางดนตรี หรื อ การแสดงทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ อ ย่า งเข้ม ข้น จากคณาจารย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ที่ มี
ประสบการณ์โดยตรง ทั้งด้านดนตรี การเต้น และการแสดงในระดับประเทศ อาทิ คณาจารย์จากคณะ
ดุริยางค์ศาสตร์ ม.ศิลปากร นักดนตรี ช้ นั นา นักแสดง ผูก้ ากับการแสดง เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน จากกิจกรรมการแสดงคอนเสิ ร์ต ละครเพลง ละครเวที การแสดงเต้น และร่ วมกิจกรรม
ภายนอก รวมถึงมี โอกาสในการร่ วมงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านดนตรี และการบันเทิงต่าง ๆ (สาหรั บ
นักเรี ยนสาขาดนตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4- ม.6 เฉพาะวิชาดนตรี ไม่นอ้ ยกว่า 3.0 จะได้รับสิ ทธิเข้าเรี ยนโควต้า
ตรงของ คณะดุริยางค์ศิลป์ ม. ศิลปากร)
1.เนือ้ หาหลักสู ตร
1.1.วิชาพื้นฐานตามหลักสู ตรสามัญ สอนโดยคณาจารย์ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
1.2. วิชาเฉพาะสายการเรี ยน จานวน 4 หน่วยกิต / ภาคเรี ยน ประกอบด้วย
-

วิชาปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี / ร้องเพลง

สัปดาห์ละ

2

คาบ

-

วิชารวมวงแสดงดนตรี / ละคร

สัปดาห์ละ

2

คาบ

-

วิชาทฤษฎีดนตรี / การสร้างสรรค์ผลงาน

สัปดาห์ละ

2

คาบ

-

วิชาคอมพิวเตอร์ดนตรี / ภาพยนตร์

สัปดาห์ละ

2

คาบ

2. รายละเอียดการรับสมัคร
สาขาดนตรี เปิ ดรับเฉพาะผูท้ ี่มีความสามารถในเครื่ องดนตรี ดงั ต่อไปนี้
- เครื่ องสายสากล ได้แก่ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล ดับเบิลเบส กีตา้ ร์คลาสสิ ก กีตา้ ร์
ไฟฟ้ า กีตา้ ร์เบสไฟฟ้ า
- เครื่ องเป่ า ได้แก่ ฟลุต โอโบ คลาริ เนท บาสซูน ฮอร์น ทรัมเป็ ต แซกโซโฟน
ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา
- เครื่ องดนตรี กระทบ ได้แก่ กลองชุด ทิมปานี กลองสแนร์ มาริ มบา ไซโลโฟน
- เปี ยโน และคียบ์ อร์ดไฟฟ้ า
- ขับร้องคลาสสิ ก แจ๊ส หรื อสากล
สาขาการแสดง เปิ ดรับผูม้ ีความสามารถ ทั้งด้านการร้องเพลง การเต้น รวมถึงการแสดง
3. คุณสมบัติของผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษา
3.1
สาเร็ จ การศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น หรื อเที ย บเท่ า หรื อกาลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ
3.2 สาหรับสาขาดนตรี ต้องมีความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี ขับร้องได้เป็ นอย่างดี
และสาหรับสาขาการแสดง ต้องมีพ้นื ฐานการร้องเพลง การเต้น และการแสดง
3.3 มีความพร้อมสาหรับการเรี ยนทางด้านวิชาการ และมีใจรักทางด้านดนตรี หรื อการแสดง
3.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีและมีความขยันหมัน่ เพียร
4. การสอบคัดเลือก
4.1 สอบข้อเขียนตามระเบียบการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
4.2 สาขาดนตรี ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี / ขับร้อง แสดงเพลงเลือกตามความถนัด จานวน 2 เพลง
4.3 สาขาการแสดงจะต้องทาการร้องเพลงประกอบท่าทางการเต้น หรื อท่าทางที่สอดคล้อง
กับบทเพลง จานวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงเร็ว 1 เพลงและเพลงช้า 1 เพลง
4.4 การสอบสัมภาษณ์
4.5 ผูท้ ี่มีความสามารถเป็ นเลิศ เคยมีผลงานระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ จะได้รับการ
พิจารณากรณี พิเศษ และมีสิทธิได้รับ ทุนการศึกษา โดยนาหลักฐานมาแสดง
ประกอบการสัมภาษณ์

การทดสอบทักษะการปฏิบัติ
สาขาดนตรี
สามารถเลือกสอบตามกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิ ก : เปี ยโน (Piano), เครื่องสาย (String), เครื่องลมไม้ (Woodwind),
เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และเครื่องดนตรีกระทบ (Percussion)
สอบปฏิบตั ิตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ทดสอบโสตทักษะ (Ear training) สอบทักษะการฟัง Pitch, Interval, Triad, Rhythmic
- Scales ไม่เกิน 4 Sharps, 4 Flats และ Chromatic scales 2 octaves (ยกเว้น Percussion)
- Basic Rudiments (เฉพาะ Percussion)
- เพลงเลือกที่ใช้สอบ เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
2. กลุ่มขับร้ อง (Voice) ทุกประเภท
สอบปฏิบตั ิตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ทดสอบโสตทักษะ (Ear training) สอบทักษะการฟัง Pitch, Interval, Triad, Rhythmic
- เพลงเลือกที่ใช้สอบ เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
ประเภทคลาสสิ ก สามารถใช้ผเู ้ ล่นเปี ยโนประกอบได้ (จัดเตรี ยมมาด้วยตนเอง)
ประเภทแจ๊สและสากล สามารถใช้วงหรื อเปิ ด Backing track ได้ (จัดเตรี ยมมาด้วยตนเอง)
3. กลุ่มเครื่องดนตรี Jazz/Rock/Popular : Electric Guitar, Electric Bass, Electric Keyboard
และ Drum Set
สอบปฏิบตั ิตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ทดสอบโสตทักษะ (Ear training) สอบทักษะการฟัง Interval, Triad Chord, Rhythmic
- Scales ไม่เกิน 4 Sharps, 4 Flats และ Chromatic scales 2 octaves (ยกเว้น Drum set )
- สอบ Rudiments และ Patterns พื้นฐานต่าง ๆ อาทิ Soul, Rock, Disco (เฉพาะ Drum set)
- เพลงเลือกที่ใช้สอบ เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง (สามารถใช้วง หรื อ Backing track ได้)
- Sight Reading (ทดสอบพื้นฐานการอ่านโน้ตดนตรี สากล)
*** กรณี ผสู ้ มัครปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าลมไม้ เครื่ องเป่ าลมทองเหลือง และเครื่ องสาย จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
สาหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถเป็ นเลิศ มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรี
ติดต่ อสอบถาม

act.su.music@hotmail.com หรื อ 083-983-9915 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ)

