ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการห้องเรียนดนตรี
-----------------------------ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในโครงการห้องเรียนดนตรี เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
๒๕๖๓ โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนคุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการคัดเลือกเข้าเรียนใน
โครงการห้องเรียนดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. จำนวนนักเรียนที่รับ
รับเฉพาะแผนการเรียนทั่วไป (ไทย – สังคม) จำนวน ๓๕ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ ต้องได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
(๕ ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒.๑.๓ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการห้องเรียนดนตรี
๒.๒.๑ นักเรียนที่มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้เป็นอย่างดี (ถ้าเป็นเครื่องดนตรี
ในวงโยธวาทิต หรือวงแชมเบอร์มิวสิค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
๒.๒.๒ หากมีเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมหรือแฟ้มสะสมงานให้นำหลักฐาน
ดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
๓.๑ เอกสารหลักฐานรับรองการเป็นนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งตัวจริง และฉบับสำเนา ๑ ฉบับ
โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑:บ) ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียน

-๒กรณี ท ี ่ ๒ นั ก เรี ย นที ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑:บ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เครื่องแบบนักเรียน) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดำ และเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน
๓.๓ ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ ฉบับสำเนาที่มีข้อมูลของนักเรียน บิดาและมารดา ใช้ในกรณีที่
นักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลในระบบรับสมัคร และมีความประสงค์จะมาบันทึกข้อมูลในวันที่
สมัคร
หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองและต้องแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ผู้สมัครกรอกข้อความ แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด
- หลักฐานตามข้อ ๓.๑ ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากยื่นใบสมัครและตรวจหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว
๔. ขั้นตอนการสมัคร
๔.๑ ศึกษาระเบียบการรับสมัครโดยละเอียดใน website ของโรงเรียน (www.pibul.ac.th)
๔.๒ ลงทะเบียนใน website ให้ครบถ้วนระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือนักเรียน
สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับสมัคร
๔.๓ นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มา
ในวันสมัคร
๔.๓.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔.๓.๒ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ๑:บ) จากโรงเรียนเดิมฉบับตัวจริง
หมายเหตุ กรณีนักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียน โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่บริการให้
คำแนะนำกากรกรอกข้อมูล โดยนักเรียนต้องนำทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และตัว
นักเรียนมาประกอบการลงทะเบียน
๔.๔ นักเรียนนำใบสมัครที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้มาติดรูป พร้อมลงลายมือชื่อทั้ง ๒ ส่วน
๔.๕ นำเอกสาร ปพ.๑:บ ตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
๔.๖ เจ้าหน้าที่ออกหมายเลขประจำตัวสอบและห้องสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ
หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น (ไม่รับสมัคร
นักเรียนที่แต่งกายชุดพละศึกษา) ส่วนผู้ที่จบการศึกษาแล้วให้แต่งกายชุดสุภาพและต้อง
มาสมัครด้วยตนเอง
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนด

-๓- หลักฐานตามข้อ ๔.๓.๒ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารที่รับรอง
สำเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
- หากโรงเรียนตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็น
เท็จ ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และการเป็นนักเรียนของ
โรงเรียน ในการสมัครครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบและการติดต่อกับทางโรงเรียน
ทุกครั้ง
๕. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
๕.๑ วันรับสมัคร : วันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทีห่ อประชุมวิชาเยนทร์ (ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๕.๒ วันคัดเลือกภาคปฏิบัติ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี

วัน เดือน ปี

เวลา

๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วิชา
- ผู้สมัครรายงานตัว ณ ตึก ๑
-. ทดสอบภาคทฤษฎี (๔๐ คะแนน)
-. ทดสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
-

สอบสัมภาษณ์

(๑๐ คะแนน)

หมายเหตุ
“สิ่งที่ต้องเตรียม”
- นักเรียนต้องเตรียมเครื่องมือที่ถนัด มาเอง
(ผู้ไม่มีเครื่องมือส่วนตัว ให้ตดิ ต่อเพือ่ ขอใช้
เครื่องมือของทางโรงเรียนในวันสอบ)

คำอธิบาย
๑. ทดสอบภาคทฤษฎี ๔๐ คะแนน
ข้อสอบภาคทฤษฎีจำนวน ๔๐ ข้อ ด้านทฤษฎีดนตรีสากล เช่น บรรทัดห้าเส้น (Staff) , ตัวโน้ต
(Note), กุญแจเสียง (Clef), เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature), อัตราจังหวะ และ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
๒. ทดสอบภาคปฏิบัติ ๕๐ คะแนน
- คุณภาพของเสียง (Tone Quality)
๑๐ คะแนน
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีออกมามีความไพเราะ ถูกต้อง ชัดเจน
- ความสามารถในการบรรเลงบันไดเสียง
๑๐ คะแนน
สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ในระดับบันไดเสียง ๒ # (ชาร์ป) ๒ b (แฟลต)
- ความสามารถในการบรรเลงบังคับ
๑๐ คะแนน
การบรรเลงเพลงหรือแบบฝึกโดยผู้บรรเลงไม่เคยซ้อมมาก่อน (Sight reading)
- ความสามารถในการบรรเลงอิสระ
๑๐ คะแนน
การบรรเลงเพลงที่เลือกมาอย่างอิสระ

-๔- ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล
สามารถปฏิบัติจังหวะตามโน้ตที่กำหนดให้ได้

๑๐ คะแนน

๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
- แนวคิดทางด้านดนตรี, ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในวง, การให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
และอื่นๆ
-

ผู้สอบต้องนำแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

ในการสอบให้นักเรียนเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้
๑). บัตรประจำตัวสอบ ๒). ดินสอ ๒ บี เท่านั้น ๓). ยางลบดินสอ ๔). ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
หมายเหตุ - ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ในกระดาษคำตอบของโรงเรียนเป็นอันขาด
- ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยจำ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ นักเรียน
สามารถนำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น
๕.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
www.pibul.ac.th ผู้สอบได้ตัวจริงต้องนำบัตรประจำตัวสอบมารายงานตัว
ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนผู้ที่
สอบได้ตัวสำรอง ให้นักเรียนมารายงานตัว และนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถสมัครประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป ได้ในวันเดียวกัน
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามกำหนดเวลาด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเดิม และรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบตัว
๕.๔ วันมอบตัว : วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้ปกครองและ
นักเรียนทุกคนต้องเข้าประชุม ณ ห้องประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เวลา ๐๙.๐๐ น. (ถ้าไม่มามอบตัว
ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
๖. หลักฐานการมอบตัว ประกอบด้วย
๖.๑ ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้)
๖.๒ ใบ ปพ.๑:บ หรือ ปพ.๒:บ ตัวจริง ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งถ่าย
เอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรอง)
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อผู้เข้าเรียน และชื่อบิดามารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่นักเรีย น
อาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารและรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองความประพฤติ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง
๖.๕ ใบรับรองการปลอดสารเสพติด โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือโรงเรียนเป็นผู้รับรอง
(นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน ๖๐ วัน)
หมายเหตุ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ในข้อ ๖.๑ – ๖.๓ ต้องตรงกัน โปรด
ตรวจสอบและเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันมอบตัว

-๕- หลักฐานตามข้อ ๖.๒ – ๖.๓ ทางโรงเรียนจะคืนฉบับจริงให้หลังจากตรวจสอบ
หลักฐานเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ปกครองต้องมาลงนามมอบตัวในวันที่กำหนดด้วยตนเอง
- ผู้ปกครองที่จะทำการมอบตัวนักเรียน จะต้องเป็นบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือ
ผู้อุปการะที่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้าน
เดียวกันกับนักเรียน หรือผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโดย
เด็ดขาด
๗. เกณฑ์พจิ ารณา
นักเรียนต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

หลักสูตรโครงการห้องเรียนดนตรี
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) โดยมีรายวิชาเพิ่มในหลักสูตรโครงการห้องเรียนดนตรี ดังต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เทอม ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๓๑๒๐๓
ศ๓๑๒๐๗
ศ๓๑๒๒๙
ศ๓๑๒๑๘
ศ๓๑๒๒๐

ปฏิบตั ิดนตรีสากล ๑ (๔/๒๕)
รวมวงดนตรีสากล ๑ (๔/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๑ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๑ (๔/๒๕)
คีย์บอร์ด ๑

เวลาเรียน
นก./ชม.
๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เทอม ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๓๑๒๒๒
ศ๓๑๒๒๕
ศ๓๑๒๓๐
ศ๓๑๒๒๗
ศ๓๑๒๒๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เทอม ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๓๒๒๑๗
ศ๓๒๒๑๙
ศ๓๒๒๓๒
ศ๓๒๒๒๒
ศ๓๒๒๒๓

ปฏิบตั ิดนตรีสากล ๓ (๔/๒๕)
รวมวงดนตรีสากล ๓ (๔/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๓ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๓ (๕/๒๕)
การขับร้องประสานเสียง ๑

ศ๓๓๒๑๗
ศ๓๓๒๑๔
ศ๓๓๒๒๙
ศ๓๓๒๑๙
ศ๓๓๒๒๐

รวมวงดนตรีสากล ๕ (๖/๒๕)
ปฏิบตั ิดนตรีสากล ๕ (๖/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๕ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๕ (๖/๒๕)
เทคโนโลยีดนตรี ๑

๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เทอม ๒
เวลาเรียน
นก./ชม.
๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เทอม ๑
รายวิชาเพิ่มเติม

ปฏิบตั ิดนตรีสากล ๒ (๔/๒๕)
รวมวงดนตรีสากล ๒ (๔/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๒ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๒ (๔/๒๕)
คีย์บอร์ด ๒

เวลาเรียน
นก./ชม.

รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๓๒๒๒๕
ศ๓๒๒๒๘
ศ๓๒๒๓๓
ศ๓๒๒๓๐
ศ๓๒๒๓๑

ปฏิบตั ิดนตรี ๔ (๕/๒๕)
รวมวงดนตรีสากล ๔ (๔/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๔ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๔ (๕/๒๕)
การขับร้องประสานเสียง ๒

เวลาเรียน
นก./ชม.
๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เทอม ๒
เวลาเรียน
นก./ชม.
๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๓๓๒๒๕
ศ๓๓๒๒๒
ศ๓๒๒๓๐
ศ๓๓๒๒๗
ศ๓๓๒๒๘

รวมวงดนตรีสากล ๖ (๖/๒๕)
ปฏิบตั ิดนตรี ๖ (๖/๒๕)
ประวัติดนตรีสากล ๖ (๔/๒๕)
ทฤษฎีดนตรีสากล ๖ (๖/๒๕)
เทคโนโลยีดนตรี ๒

เวลาเรียน
นก./ชม.
๒.๐/๘๐
๐.๕/๒๐
๑.๐/๔๐
๖.๐/๒๔๐

