


อยากเป็นที่สุด ต้องฝึกกับ
คนเก่งที่สุด
วิทยาลัยดนตรีและนาฏศิลป์อเมริกัน THE AMERICAN 
MUSICAL AND DRAMATIC ACADEMY หรือ 
(AMDA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่
แสวงหาผลก�าไรที่ให้การฝึกสอนนักแสดง นักร้อง นักเต้น
ส�าหรับการแสดงละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ 
วิทยาลัย ได้รับการรับรองจากสมาคมสถาบันการศึกษา
ศิลปะการแสดงแห่งชาติ (NATIONAL ASSOCIATION 
OF SCHOOL OF THEATRE) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรอง
ส�าหรับสถาบันศิลปะการแสดงเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
AMDA มีสองวิทยาเขต โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ในเมืองหลวง
ด้านความบันเทิงของโลก ได้แก่: นครลอสแอนเจลิสและ
นิวยอร์กซิตี้ วิทยาลัยดนตรีและนาฏศิลป์ AMDA (AMDA  
College and Conservatory of the Performing 
Arts) วิทยาเขตลอสแอนเจลสิตั้งอยู่ใจกลางฮอลลีวูด รัฐ
แคลิฟอร์เนีย เปิดสอนในระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร
บัณฑิตหลักสูตร 4 ปีและประกาศนียบัตรหลักสูตร 2 ปี 
ส่วนวิทยาลัยดนตรีและนาฏศิลป์อเมริกัน วิทยาเขต
นิวยอร์ก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนฝั่ งตะวันตกของเกาะ 
แมนฮัตตันอันทรงเกียรติ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตร 2 ปีและมีสิทธิ์ในการโอนย้ายไปยังวิทยาเขต 
AMDA Los Angeles เพ่ือเรียนต่อให้จบในระดับปริญญา
ตรีศิลปกรรมศาสตร์
AMDA เปิดสอนระดับปริญญาตรีและประกาศียบัตรใน
ทั้งหมด 7 สาขาวิชาในด้าน การแสดง ละครดนตรีและการ
เต้นร�า โดยมีโอกาสได้เลือกศึกษาในทั้งสองวิทยาเขต

ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน
AMDA ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1964 และเป็นผู้บุกเบิกความแนวคิดที่เป็น
นวัตกรรมในการฝึกสอนนักแสดง นักร้อง และนักเต้นให้มีความเป็น
เลิศในสามแขนง: นักแสดงฝึกร้องเพลงและเต้นร�า นักร้องฝึกแสดง
และเต้นร�า นักเต้นฝึกแสดงและร้องเพลง กว่าครึ่งศตวรรษ  
AMDA ยังคงสร้างสรรค์โปรแกรมศิลปะการแสดงที่เป็นนวัตกรรมและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
บันเทิงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หลักสูตรการศึกษาของ AMDA เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาเพ่ือประสบความส�าเร็จในอนาคต ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ศิษย์
เก่ากว่า 60 คนได้แสดงในโรงละครบรอดเวย์ นอกจากนี้ยังมีศิษย์คน
อื่น ๆ ได้แสดงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทั่วโลก รวมถึงเป็นนัก
เต้นในการแสดงรอบปฐมทัศน์ทั่วโลก 
คณะต่าง ๆ ของ AMDA ประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ท�างานประจ�าในสาขาศิลปะการแสดง นักศึกษาของ AMDA สามารถ
เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอาชีพของตนได้นับตั้งแต่ที่เข้าเรียนในห้องเรียน
ผ่านทางสายสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าคณะ



เขา้รว่มกลุม่บคุคลช้ัน
น�า
การฝึกสอนของ AMDA เป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษา ส�าหรับการแสดง
บนเวทีและบนจอ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษากว่า 
1,400 คนจากทั่วโลกเข้าศึกษาในหลักสูตรที่
เข้มงวดของ AMDA ด้วยหลักสูตรการเรียน
สัปดาห์ละ 30 ถึง 35 ชั่วโมง บวกกับเวลาใน
การฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อม 
นักศึกษาจึงมีประสบการณ์ที่เข้มข้น 
สร้างสรรค์ และมีศักยภาพด้านการแข่งขัน
ที่ AMDA โอกาสในด้านการแสดงทั้งบนเวที
และการบันทึกภาพเกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้
นักศึกษาสามารถสร้างประวัติด้านการแสดง
ตลอดช่วงการเป็นนักศึกษา ทั้งยังอาจได้เข้า
ร่วมงานในงานที่ตัดสินโดยคณะกรรมการการ
ตัดสินจากอุตสาหกรรม ซึ่งจะท�าให้พวกเขาได้
รับความสนใจจากมืออาชีพในอุตสาหกรรม 
เช่น การคัดเลือกนักแสดงส�าหรับละคร 
บรอดเวย์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ รวมถึง
แมวมองที่มองหาผู้มีพรสวรรค์ ผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ และค่ายเพลง

ภารกจิทีเ่ป็นไปได้
AMDA มอบการศึกษาด้านศิลปะการแสดงที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับ
ศิลปินผู้มีพรสวรรค์ที่หลากหลาย ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ ความมั่นใจ จินตนาการ และพลัง
ในการมีส่วนช่วยชุมชนของพวกเขาในฐานะศิลปิน นักธุรกิจ ผู้ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และพลเมืองที่มีมโนธรรม
ของโลก เหนือส่ิงอื่นใด AMDA ได้สอนนักศึกษาว่าความมุ่งมั่นและ
ความรักน�ามาซึ่งความส�าเร็จและอาชีพที่น่าพอใจ



วิทยาลัยและโรงเรียนดนตรีในหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะเลือก Conservatory Program (โปรแกรมดนตรี) หรือ 
Bachelor of Fine Arts (ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์) แบบ
ดั้งเดิม คุณก็จะได้รับการสอนที่หลากหลายแบบสัมผัสประสบการณ์
ด้วยตัวเองจากมืออาชีพที่ดีที่สุดและเป็นอัจฉริยะที่สุดในอุตสาหกรรม 
ทุกโปรแกรมของ AMDA ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้คุณเข้าถึง
ศักยภาพทางศิลปะอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านทางพ้ืนฐานศิลปะการแสดง
ที่แข็งแกร่ง โดยเน้นไปที่ความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรของ AMDA ประกอบไปด้วยสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ละคร ดนตรี และเต้นร�า แต่ละปีปฏิทินการศึกษา จะมีสามภาคการ
ศึกษา พร้อมตัวเลือกในการส�าเร็จหลักสูตรส�าหรับรับประกาศนียบัตร
ในส่ีภาคการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 เดือน และปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ในเวลาไม่ถึงสามปี มีทุนการศึกษาส�าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ

การฝึกสอนของ AMDA ช่วยให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาของเราประสบ
ความส�าเร็จในหลายแขนง ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากที่นี่ มีทั้งที่โรง
ละครบรอดเวย์ ทัวร์โรงละครทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
รวมทั้งรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ นอกจากนี้สามารถพบเห็น
การแสดงของศิษย์เก่าของที่นี่ได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวไมโครโฟน 
(stand-up comedy) การแสดงสด การแสดงเดี่ยว มิวสิกวิดีโอ 
ทัวร์คอนเสิร์ตป๊อป/ร็อก และการแสดงคอนเสิร์ตเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
ศิษย์เก่าหลายคนของเรายังมีอาชีพที่โดดเด่นในด้านการก�ากับการ
แสดง การออกแบบท่าเต้น การประพันธ์ การเขียนบทส�าหรับละคร
เวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ การจัดการเวที เทคนิคโรงละคร และ
การเป็นแมวมองหาผู้ที่มีพรสวรรค์และการคัดเลือกนักแสดง โอกาส
ไม่มีที่ส้ินสุด

โปรแกรมปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
เปลี่ยนบุคคลที่มีพรสวรรค์ให้เป็นศิลปินที่มีความรอบรู้ ประกอบไป
ด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครบทุกสาขาวิชาพร้อมการฝึกสอน
ศิลปะในระดับสูงสุดของการแสดงอย่างเข้มงวด หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต (BFA Degrees) เปิดสอนในวิทยาเขตลอสแอนเจลิส
ของ AMDA โดยมีตัวเลือกในการฝึกสอนส่วนหนึ่งที่ AMDA 
New York การศึกษาในทั้งสองวิทยาเขตของ AMDA ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ โรงละคร 
การเต้นร�า และเพลงยอดนิยมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในนิวยอร์กซิตี้และ
ฮอลลีวูดเท่านั้น แต่ในทั่วโลก

โปรแกรม CONSERVATORY ระดับมืออาชีพ
หลักสูตร Conservatory ระดับมืออาชีพ ของ AMDA เน้นการ
ฝึกสอนที่เป็นพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งส�าหรับการประสบความส�าเร็จใน
อาชีพศิลปะการแสดงในอนาคต โปรแกรม Conservatory เปิด
สอนทั้งในวิทยาเขตนิวยอร์กและลอสแอนเจลิส

โปรแกรม CONSERVATORY ช่วงฤดูร้อน
ส�าหรับนักศึกษาระดับมัธยม
AMDA น�าเสนอโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เข้มข้นส�าหรับ
นักศึกษามัธยมปลายเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ที่วิทยาเขตทั้งสองแห่ง
ในช่วงฤดูร้อน โปรแกรม Conservatory ช่วงฤดูร้อนส�าหรับ
นักศึกษาระดับมัธยม (High School Summer Conservatory) 
เปิดสอนศิลปะการแสดงระดับโลก ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
amda.edu

การเริ่มต้น
โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเราที ่www.amda.edu เพ่ือเริม่ตน้กา 
รเดนิทางบนเส้นทางศิลปะการแสดง โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์
และนัดหมายเวลาส�าหรับการออดช่ัิน ท้ังนี ้AMDA จะท�าการออดชิัน่
ส่วนบุคคลทัว่ทัง้สหรัฐและท่ัวโลก หรอืคณุสามารถอดัคลปิออดชัิน 
แลว้ส่งทางอิเล็กทรอนกิส์ให้ AMDA ส�าหรบัขอ้มูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกับขอ้
ก�าหนดในการรับสมคัรและการออดชัิน่ของเรา

โปรดเยีย่มชมเว็บไซต์ https://www.amda.edu/
admissions#international


