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ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม ACT MUSIC GIFTED 2019 
  

1. หลกัการและเหตุผล 
        การส่งเสริมให้นกัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นดนตรีเป็นนโยบายหน่ึงท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีให้ความส าคญั  
ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆมากมาย ท าใหเ้กิดนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพทาง
ดนตรีจ านวนหน่ึง   ทั้งน้ีเพื่อเฟ้นหานักเรียนท่ีมีพรสวรรค์ทางดนตรีเป็นเลิศ มีศกัยภาพและความพร้อมในการเรียนรู้   
ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  จึงไดจ้ดัท ากิจกรรม ACT MUSIC GIFTED ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะเฟ้นหา คดัเลือก
นักเรียนท่ีมีพรสวรรค์ มีประสิทธิภาพและศักยภาพ อีกทั้ งมีความพร้อมในการฝึกฝนดนตรีอย่างเขม้ขน้ เพ่ือพฒันา
ส่งเสริมทกัษะทางดนตรีสู่ความเป็นเลิศ   
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเฟ้นหานกัเรียนท่ีมีพรสวรรคท์างดนตรีเป็นเลิศ  
2.2 เพ่ือส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทางดนตรีใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 

 
3. เป้าหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ    นกัเรียนท่ีมีพรสวรรคท์างดนตรีเป็นเลิศ จ านวนไม่เกิน 15 คน  
3.2   เชิงคุณภาพ   นกัเรียนมีความสามารถทางดนตรีในระดบัท่ีสูงข้ึน 
3.3 ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
3.3.1 ร้อยละ 90 ของ นกัเรียน ครู และผูป้กครอง มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัดี – ดีมาก  
3.3.2 นกัเรียนสามารถแสดงความสามารถทางดนตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.3.3 นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัผลทางดนตรีจากสถาบนัทางดนตรีท่ีไดรั้บมาตรฐานสากล   

 เช่น Trinity หรือใกลเ้คียง อาทิ การประกวดดนตรีประเภทต่าง ๆ 
 
4. คุณสมบัตผู้ิสมคัร   

4.1 นกัเรียนท่ีมีพรสวรรค ์มีใจรัก มีความตั้งใจ ขยนัหมัน่เพียร และพร้อมพฒันาศกัยภาพทางดนตรี 
4.2 นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน

อสัสมัชญัธนบุรี 
4.3 เป็นนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ท่ีก าลงัเรียนดนตรีกบัศูนยด์นตรีในคอร์สเรียนต่างๆ เช่น คอร์สในเวลา

เรียน, คอร์สนอกเวลา (คาบ 9 – 10) และคอร์สวนัเสาร์ 
4.4 มีเคร่ืองดนตรี อปุกรณ์การเรียนพร้อมฝึกซอ้มดว้ยตนเอง 
4.5 นกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง 
4.6 นกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกจะตอ้งสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนยด์นตรีก าหนด 
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5. วธีิการคดัเลอืก 
5.1 ครูผูส้อนคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัขา้งตน้ เขา้ร่วมกิจกรรม 3 คน / ครู 1 ท่าน 
5.2 เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี ถึง วนัจนัทร์ท่ี 28 มกราคม 2562 โดยจะประกาศรายช่ือนกัเรียนเขา้ร่วมทดสอบ

ความสามารถในวนัเสาร์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2562 ผา่นทาง Facebook: www.facebook.com/Actmusic.center  
5.3 คณะกรรมการท าการคดัเลือก โดย สอบปฏิบติั และสอบสมัภาษณ์ ในวนัท่ี 6 - 8 กมุภาพนัธ์ 2562 ตามวนัเวลา

ท่ีประกาศ (นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ผูป้กครองตอ้งเขา้สมัภาษณ์พร้อมกบันกัเรียน)  
5.4 การสอบปฏิบติั ใหน้กัเรียนเตรียมเพลงบรรเลงตามความสามารถของนกัเรียน ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อม

ส่งโนต้เพลงจ านวน 3 ชุด แนบพร้อมใบสมคัร และบรรเลงบนัไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน 3 ชาร์ป 3 แฟลต  
(นกัเรียนวชิากลอง, กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า และขบัร้อง ตอ้งส่ง Backing track โดยตั้งช่ือไฟลเ์ป็นช่ือ – สกลุ 
ของนกัเรียน ส่งไฟลเ์พลงพร้อมใบสมคัร) 

5.5  คดัเลือกนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่เกิน 15 คน โดยประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือก        ใน
วนัองัคารท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 16.00 น. ผา่นทาง Facebook : www.facebook.com/Actmusic.center   
 

6. รายละเอยีดกจิกรรม ACT MUSIC GIFTED 
6.1 นกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกจะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีอยา่งเขม้ขน้ทั้งปฏิบติัดนตรี โสตทกัษะ 

และทฤษฎีดนตรี  
6.2 การเรียนจะเรียนกบัครูท่ีมีความเหมาะสม เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
6.3 หลกัสูตรการเรียนการสอนมีเน้ือหาเขม้ขน้ ไดม้าตรฐานสากล และมีการสอบวดัระดบัประเมินความสามารถ 
6.4 กิจกรรมเสริมการเรียน เช่น การจดัแสดงความสามารถดา้นดนตรี กิจกรรมเขา้ค่ายดนตรี โอกาสในการไป

เรียนรู้นอกสถานท่ี  ฯลฯ 
6.5 หากนกัเรียนลงเรียนวิชาดนตรีกบัทางศูนยด์นตรีคอร์สในเวลา (08.10 – 15.10) ปีการศึกษา 2562 จะมีสิทธิ

ไดเ้รียนเด่ียวกบัครูผูส้อน  
 

7. ก าหนดการรับสมคัรนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ACT Music Gifted 
วนันี ้– 28 มกราคม 2562 เปิดรับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ACT Music Gifted กรอกใบสมคัร

ออนไลน์ ไดท่ี้ www.facebook.com/Actmusic.center   
วนัเสาร์ที ่2 กมุภาพนัธ์ 2562 ประกาศรายช่ือนักเรียนเขา้ร่วมออดิชัน่กิจกรรม ACT Music Gifted ผ่าน

ทาง Facebook : www.facebook.com/Actmusic.center  เวลา 16.00 น. 
วนัที ่6 – 8  กมุภาพนัธ์ 2562   ทดสอบปฏิบติัดนตรีและสมัภาษณ์  เวลา 16.20 น. – 18.15 น.  
วนัจนัทร์ที ่11 กมุภาพนัธ์ 2561  ประกาศรายช่ือนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ACT Music Gifted ผา่นทาง 

     Facebook : www.facebook.com/Actmusic.center  เวลา 16.00 น. 
วนัเสาร์ที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561 ประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม ACT Music 

Gifted เวลา 10.30 น. – 11.30 น. ณ หอ้งประชุมมงฟอร์ต 
*หมายเหตุ วนั – เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม **สอบถามเพ่ิมเติม โทร.02-8079555 ต่อ 560  
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