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ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ วทิยาลัยดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต  

 
วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสติ มีความประสงค์รับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรดริุยางคศาสตร

บณัฑิต ประจ าปีการศกึษา 2564 โดยการสอบคดัเลอืกจากการรับสมคัรตรง โดยเปิดรับสมคัรผู้สนใจเข้าศกึษาตามกลุม่วชิาเอก
ดงัตอ่ไปนี ้

การประพนัธ์เพลง (Composition)  
การแสดงดนตรีคลาสสกิ (Instrumental Performance)  
การแสดงเปียโน (Piano Performance)  
การแสดงกีตาร์คลาสสกิ (Guitar Performance)  
การแสดงขบัร้อง (Vocal Performance: Classical, Jazz, Musical Theatre, and Singer-Songwriter)  
ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music)  
การผลติดนตรี (Music Production)  
เทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)  
การออกแบบเสยีงและการประพนัธ์เพลงประกอบสือ่ (Sound Design and Media Composition)  
การประพนัธ์เพลงสมยันิยม (Songwriting) 

คุณสมบัตเิบือ้งต้นของผู้สมัคร 
ส าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ หรือก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายปีสดุท้าย 

(ม. 6) และคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา 
มีความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีตะวนัตก หรือขบัร้องได้ 
มีความรู้พืน้ฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวนัตกเบือ้งต้น 
มีโสตทกัษะทางดนตรีเบือ้งต้น 
มีความประพฤติดี ไมม่ีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาดนตรี 

ขัน้ตอนการสมัคร 
ซือ้ใบสมคัรโดยตรงจากส านกังานรับนกัศึกษา อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อไุรรัตน์) ชัน้ 1 ห้อง 1-103 มหาวิทยาลยัรังสิต 

โทร 02-7915500 ถึง 12 ระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวนัหยดุราชการ หรือสมคัรผ่านระบบออนไลน์จาก
เว็บไซด์ www.rsu.ac.th/ พร้อมกบัช าระเงินค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท (เป็นค่าใบสมคัร 300 บาท และค่าการสอบวิชาเฉพาะทาง 
1,200 บาท) เมื่อผ่านขัน้ตอนสมัครและช าระเงินโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้ สมัครสามารถยื่น Portfolio ของผู้ สมัคร (ถ้ามี) เพื่อ

http://www.rsu.ac.th/
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ประกอบการสอบคดัเลอืก หรือสามารถนดัหมายเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีของวิทยาลยัดนตรีได้ที่ส านกัเลขานกุารวิทยาลยัดนตรี ชัน้ 2 
อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสริุยเทพ ในวนัจนัทร์ถึงศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศพัท์ 02-9972200- 30 ต่อ 6259 หรือ 6258 
หรือ 6260 โทรสาร 02-791-6263 เมื่อวิทยาลยัดนตรีได้รับข้อมูลการสมคัรของผู้สมคัรเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สอบ
เพื่อแจ้งขัน้ตอนการสอบตอ่ไป การสอบคดัเลอืกในทกุกลุม่วิชาเอก จะใช้วิธีการสง่คลิปการปฏิบตัิดนตรีของผู้สอบผ่านการสง่ลิงค์
ช่อง YouTube ของผู้สมคัร เพื่อให้คณะกรรมการสอบเป็นผู้ตดัสิน ยกเว้นผู้สมคัรที่ต้องการสอบเพื่อรับทนุการศึกษาจากวิทยาลยั
ดนตรี จะต้องสอบดนตรีปฏิบตัิโดยการออดิชัน่สดต่อหน้าคณะกรรมการสอบในรอบสอบท่ี 1 หรือ รอบที่ 2 เทา่นัน้ 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

ใบสมคัรที่กรอกข้อมลูครบถ้วน 
รูปถ่ายส ีหรือขาวด า ไมส่วมหมวกและแวน่ตาด า ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ จ านวน 3 รูป 
ส าเนารับรองผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.) หรือเทียบเทา่ หรือผู้สมคัรที่ก าลงัศกึษาในชัน้ ม. 6 ให้

ใช้หนงัสอืรับรองจากสถานศกึษา 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 
เนือ้หาการสอบ 

- ดนตรีปฏิบตัิอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เคร่ืองดนตรีสากลหรือขบัร้อง) สอบทกุคน 
- ทฤษฎีดนตรีเบือ้งต้น (จดัสอบทกุคนก่อนเปิดภาคการศกึษาที่ 1) 
- โสตทกัษะทางดนตรีเบือ้งต้น และสมัภาษณ์ (ส าหรับผู้สมคัรขอรับทนุการศกึษา) 
ผู้สมคัรสามารถศกึษาบทเพลงทีก่ าหนดส าหรับการทดสอบได้จากคูม่ือรับสมคัรนกัศกึษาของวิทยาลยัดนตรี จากการ

โหลด QR code จาก Facebook วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 

ทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
วิทยาลยัดนตรี มีทนุความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีมอบให้ผู้สมคัรที่สมคัรเข้าศึกษาในกลุม่วิชาเอกการแสดงดนตรี

คลาสสิก เปียโน ขบัร้อง หรือดนตรีแจ๊ส ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีปฏิบตัิจ านวน 10 ทนุทกุปี เป็นทนุการศึกษาตลอด
หลกัสตูร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องช าระคืน) ให้กับนกัศึกษาใหม่ในหลกัสตูรดริุยางคศาสตรบณัฑิต ผู้ที่ต้องการสมคัรรับทุนนี ้
จะต้องท าการสมคัรทดสอบออดิชัน่สดตอ่หน้าคณะกรรมการสอบ ในการสอบรอบที่ 1 หรือ 2 เทา่นัน้ (แนะน าให้สมคัรสอบในรอบ
แรก ถ้ามีการให้ทนุครบส าหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไมม่ีทนุเหลอืส าหรับผู้สอบในรอบที่ 2) การสมคัรเพื่อขอทนุการศึกษา ไม่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมคัรปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาท าการนดัหมายตารางสอบที่ส านกังาน
เลขาวิทยาลยัดนตรีในวันสมคัร เพื่อแจ้งความจ านงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทัง้ยื่น Portfolio เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
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ตารางสอบส าหรับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 
รอบที่ วันรับสมัคร วันตัดสนิผล 

การสอบดนตรีปฏิบัต ิ
 

วันประกาศผล วันขึน้ทะเบียน 
เป็นนักศึกษา 

1* 15 ก.ย.63 – 2 ต.ค.63 อาทิตย์ 4 ตลุาคม 2563 9 ตลุาคม 2563 9 ต.ค. 63 –  23 ต.ค. 63 
2* 5 ต.ค.63 – 27 พ.ย.63 อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563 4 ธนัวาคม 2563 4 ธ.ค. 63 – 18 ธ.ค. 63 
3 1 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64 อาทิตย์ 31 มกราคม 2564 5 กมุภาพนัธ์ 2564 5 ก.พ. 64 –  19 ก.พ. 64 
4 1 ก.พ.64 – 26 มี.ค.64 อาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564 2 เม.ย. 64 – 23 เม.ย. 64 
5 29 มี.ค.64 – 28 พ.ค.64 อาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 2 มิถนุายน 2564  2 มิ.ย. 64 –  11 มิ.ย. 64 
6 31 พ.ค.64 – 30 ก.ค. 64 อาทิตย์ 1 สงิหาคม 2564 4 สงิหาคม 2564  4 ส.ค. 64 – 11 ส.ค. 64 

*ผู้สมัครท่ีต้องการสมัครเพ่ือรับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านัน้* 
 

 
การประกาศผลสอบ 
 วิทยาลยัดนตรีจะแจ้งผลการสอบทัง้ทางโทรศพัท์ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลยัรังสติ และ Facebook วิทยาลยัดนตรี สง่
จดหมายแจ้งผลการสอบไปยงัผู้สมคัรตามที่อยู ่และติดตอ่ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ได้แจ้งไว้ ผู้สมคัรต้องขึน้ทะเบียนนกัศกึษา และรับ
ตารางสอนภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ มิเช่นนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ  
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  22 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 


