ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ทุนดุริยสังคีต
เพื่อเข้ าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปี การศึกษา 2559
ด้ ว ยคณะดุ ริ ย างคศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร มี ค วามประสงค์ จ ะเปิ ดรั บ สมัค รสอบคัด เลื อ กบุค คล ผู้ มี
ความสามารถเป็ นเลิศทางด้ านดนตรี ปฏิบตั ิ เพื่อเข้ าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจาปี การศึกษา
2559 เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายละเอียดและ
วิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี ้
1. คุณสมบัติผ้ มู ีสทิ ธิ์สมัครเข้ าศึกษา
1.1 สาเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
1.2 มีความสามารถปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี ได้ อย่างดีเยี่ยมในเครื่ องดนตรี ต่อไปนี ้
สาขาการแสดงดนตรี ทุกเครื่ องมือ
สาขาดนตรี แจ๊ ส ได้ แก่ Saxophone, Trumpet, Trombone, Piano
1.3 มีความรู้พื ้นฐานด้ านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
1.4 มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รายละเอียดการสอบ/เครื่องดนตรีท่ เี ปิ ดสอบ
2.1 สอบสัมภาษณ์(ความรู้พื ้นฐานทางทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ)
2.2 ความสามารถทางด้ านดนตรี ปฏิบตั ิ รายละเอียด ดังนี ้
(1) สาขาการแสดงดนตรี ทุกเครื่องมือ
ผู้สมัครต้ องเล่นบทเพลงจานวน 1 บทเพลง โดยเป็ นบทเพลงคอนแชร์ โต้ ทังบทเพลง
้
(Complete Concerto)
และ Cadenza(ถ้ ามี) หรื อบทเพลงที่มีมาตรฐานเทียบเท่า (Solo Sanata, Concert Piece ฯลฯ) และทดสอบ Sight –
Reading ในระดับสูง
(หมายเหตุ : สาเนาโน้ ตเพลงสอบประมาณ 3 ชุด สาหรับคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ)

(2) สาขาดนตรีแจ๊ ส เครื่องดนตรี Saxophone, Trumpet, Trombone และ Piano
• บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ ทงแบบเมโลดิ
ั้
กและฮาร์ โมนิก อย่างน้ อย 2 ออกเตฟ
• บรรเลงเพลงเดีย่ ว ทานอง 1 รอบ และการด้ นสด อย่างน้ อย 1 รอบ บรรเลงเพลงจากความจาทังหมด
้
โดย
เลือกจากกลุม่ เพลงละ 1 เพลง จากกลุม่ เพลงต่อไปนี ้
1. กลุม่ เพลง Ballad: In A Sentimental Mood, Body and Soul และ What’s New
2. กลุม่ เพลง Blues: Blues For Alice, Au Privave และ Billie’s Bounce
3. กลุม่ เพลง Medium-Up Tempo Swing: All The Things You Are, Have You Met Miss Jones,
Confirmation และ Ornithology
4. กลุม่ เพลง Latin: Black Orpheus, The Girl From Ipanema และ Triste
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3. ปฏิทินการสอบคัดเลือกทุนดุริยสังคีต ด้ านดนตรีปฏิบัติ ประจาปี การศึกษา 2559
กิจกรรม

กาหนดการ

ประชาสัมพันธ์
จาหน่ ายใบสมัคร / รั บสมัคร
-ด้ วยตนเอง ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบคัดเลือกทุนดุริยสังคีต
ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุนดุริยสังคีต

ตังแต่
้ 26 ส.ค.58 เป็ นต้ นไป
31 ส.ค.58 – 28 ก.ย.58
30 ก.ย.58
3 ต.ค.58

-สาขาการแสดงดนตรี และ สาขาดนตรี แจ๊ ส

15 ต.ค.58

ชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ผ่านทางธนาคารกรุ งไทย ตามหมายเลข
บัญชีที่กาหนด

30 ต.ค.58

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ และรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ได้ ทhี่ ttp://www.music.su.ac.th ตามวันที่กาหนด
: กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลีย่ นแปลงจะแจ้ งที่ www.music.su.ac.th
: ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาการแสดงดนตรี และสาขาวิชาดนตรี แจ๊ ส 60,000 บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษานี ้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย อาจมีการเปลี่ยนแปลง )

4. อัตราค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุนดุริยสังคีต
ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท (เอกสารประกอบ รูปถ่าย 1 นิ ้ว จานวน 2 รูป , สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ)
หมายเหตุ : ค่าสมัครสอบนี ้ จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ

5. การสมัครสอบคัดเลือก
สามารถซื ้อใบสมัครและสมัคร เพื่อสอบทุนดุริยสังคีต ด้ านดนตรีปฏิบตั ิ ได้ ที่ สานักงานเลขานุการ คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
6. สนามสอบ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
7. เงื่อนไขทุน
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกทุนดุริยสังคีต ด้ านดนตรี ปฏิบตั ิ เพื่อเข้ าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี การศึกษา 2558 จะได้ รับทุนการศึกษา ประมาณ 25,000-65,000 บาทต่อภาค
การศึกษา ซึง่ ทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้ รับต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาเมื่อมีผลการเรี ยนรายวิชาเครื่ องเอกและรายวิชารวมวง
ในระดับดีเยี่ยม (A) และช่วยกิจกรรมด้ านการแสดงดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร์ ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างดี
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ อ ผู้มี สิทธิ์ สอบและรายชื่ อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ าศึกษาคณะดุริย างคศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร
http://www.music.su.ac.th ตามวันที่กาหนด หากพบข้ อผิดพลาด กรุณาติดต่อ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
02-8807957
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(อาจารย์ดาริ ห์ บรรณวิทยกิจ )
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

