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ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
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การประพันธ์เพลง

การแสดง
ดนตรีคลาสสิก

การแสดงขับร้อง

Composition
Traditional Composition

Film Scoring
Sound Design

Media Composition

Classical Performance
Violin | Viola | Cello | Double Bass | Flute |  
Oboe | Clarinet | Bassoon | Saxophone |  

French Horn | Trumpet | Trombone |  
Tuba | Percussion | Classical Guitar |  

Piano | Electone

Vocal Performance
Classical

Jazz
Musical Theatre

Singer-Songwriter

Jazz and Contemporary
Improvised Music

Flute | Clarinet | Saxophone | 
Trumpet |  Trombone | Electric Guitar 

|  Piano | Electone | Bass | Drums |

Vibraphone | Violin

Music Production
Producer

Sound Engineer
Songwriter

ดนตรีแจ๊สและการ
แสดงเชิงปฏิภาณ

การผลิตดนตรี



ตารางสอบเข้าศึกษาต่อ ส าหรับปีการศึกษา 2565 (รวม 6 รอบ)

รอบที่ วันรับสมัคร
วันสุดท้ายในการส่งคลิปทดสอบ

(ภายใน 20.00 น.)
วันประกาศผล

1* 6 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564 อาทิตย์ 3 ต.ค. 2564 8 ตุลาคม 2564

2* 4 ต.ค. – 26 พ.ย. 2564 อาทิตย์ 28 พ.ย. 2564 3 ธันวาคม 2564

3* 29 พ.ย. 2564 – 28 ม.ค. 2565 อาทิตย์ 30 ม.ค. 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565

4 31 ม.ค. – 1 เม.ย. 2565 อาทิตย์ 3 เม.ย. 2565 8 เมษายน 2565

5 4 เม.ย. – 30 พ.ค. 2565 อังคาร 31 พ.ค. 2565 3 มิถุนายน 2565

6 1 มิ.ย. – 2 ส.ค. 2565 อังคาร 2 ส.ค. 2565 5 สิงหาคม 2565

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่ต้องการสมัครแบบขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครในรอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่านั้น
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(ท้ังผู้สมัครท่ัวไป และผู้สมัครขอทุนการศึกษา)

• ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำและรอผลกำรสอบ หลักสูตรมัธยมศึกษำ

ปีที่ 6 / ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ

• มีควำมสำมำรถในกำรบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องสำกล 

หรือประพันธ์ดนตรีตะวันตก หรือผลิตดนตรีได้

• มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนทฤษฎีดนตรีตะวันตกเบ้ืองต้น

• มีโสตทักษะทำงดนตรีเบ้ืองต้น

• ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใดๆ 

เพรำะควำมผิดทำงวินัย

• ไม่เคยต้องโทษจ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท หรือ

ควำมผิดอันเป็นลหุโทษ

• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่เป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำดนตรี
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การสมัครเข้าเรียน

เลือกรอบที่จะสมัคร (วันสอบ) โดยดูจำก
ตำรำงสอบเข้ำศึกษำต่อ (หน้ำ 5)

รำยละเอียดในกำรสอบของแต่ละกลุ่มวิชำมีเน้ือหำ
แตกต่ำงกัน โปรดอ่ำนให้ละเอียด
กำรประพันธ์เพลง (หน้ำ 9-13)

กำรแสดงดนตรีคลำสสิก (หน้ำ 14-32)
กำรแสดงขับร้อง (หน้ำ 33-40)

ดนตรีแจ๊สและกำรแสดงเชิงปฏิภำณ (หน้ำ 41-46)
กำรผลิตดนตรี (หน้ำ 47-52)

เตรียมท ำคลิปวิดีโอสอบปฏิบัติโดยอ่ำนหัวข้อ 
“กำรเตรียมตัวสอบปฏิบัติ” (หน้ำ 9)

ดูตารางสอบเข้า อ่านเงื่อนไขวิธีการสอบ ท าคลิปวิดีโอสอบปฏิบัติ

1 2 3
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อ่ำน “สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครเรียนใน
รูปแบบออนไลน์” (หน้ำ 11)

ดู “ข้ันตอนกำรสมัครเรียนแบบออนไลน์” 
(หน้ำ 12 – 16)

เตรียมเอกสาร/ค่าสมัคร สมัครเรียนแบบออนไลน์

4 5

หมายเหตุส าหรับผู้สมัครแบบขอทุน
ผู้ สมั ครที่ ป ระสง ค์ จะ เ ข้ ำ เ รียนแบบขอทุ นก ำร ศึกษ ำ
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีตลอด 4 ปี ต้องผ่ำนกำร
คัดเลือกตำมข้อก ำหนด “นักศึกษำทุน” ที่วิทยำลัยดนตรี
ก ำหนด โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
1. ผู้สมัครทุกคนสามารถสมัครขอทุนได้ โดยต้องสมัครรอบ
ท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่าน้ัน

2.ควรเลือกสอบเพลง (และ/หรือ) บันไดเสียงที่แสดง
ศักยภาพของผู้สอบอย่างเหมาะสม โดยการให้ทุน จะ
คัดจากความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี/ร้อง 
เป็นหลัก

3.ยอมรับเง่ือนไขการช่วยเหลืองานวิทยาลัยดนตรีได้อย่าง
สม่ าเสมอตลอดหลักสูตร

*สมัครในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น



ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
วิทยำลัยดนตรีมีทุนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรี มอบให้ผู้ที่สมัครเข้ำศึกษำทุก
กลุ่มวิชำ โดยคัดเลือกจำกควำมสำมำรถโดดเด่นด้ำนดนตรีปฏิบัติจ ำนวน 10 ทุนทุกปี 
เป็นทุนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบไม่ต้องช ำระคืน ให้กับนักศึกษำใหม่ใน
หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต ซ่ึงผู้สมัครต้องผ่ำนกำรคัดเลือกตำมข้อก ำหนดของ 
“นักศึกษำทุน” ดังน้ี

1. ผู้สมัครทุกคนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอทุนได้กับเจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยดนตรี
2. ควรเลือกสอบเพลง (และ/หรือ) บันไดเสียงที่แสดงศักยภำพของผู้สอบอย่ำง

เหมำะสม โดยกำรให้ทุนจะคัดเลือกจำกควำมสำมำรถในกำรบรรเลงเครื่อง
ดนตรี/ร้อง เป็นหลัก

3. ยอมรับเงื่อนไขกำรช่วยเหลืองำนของวิทยำลัยดนตรีได้อย่ำงสม่ ำเสมอตลอด
หลักสูตร
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● ผู้ที่ต้องกำรสมัครแบบขอรับทุนกำรศึกษำ จะต้องท ำกำรสมัครสอบในรอบที่ 1
หรือ 2 หรือ 3 เท่ำน้ัน

● หลังจำกสมัครเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้ำขั้นตอนกำรติดต่อกับ
วิทยำลัยดนตรี ให้แจ้งกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำ ประสงค์สมัครสอบทุน

● ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำควำมสำมำรถด้ำนดนตรีปฏิบัติแล้ว จะได้รับกำรติดต่อจำก
วิทยำลัยดนตรีให้สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ต่อไป



วิธีการอัดคลิปวิดีโอ

การเตรียมตัวสอบปฏิบัติ

● อัดคลิปวิดีโอจ ำนวน 1 คลิป
● ควำมยำวไม่เกิน 15 นำที
● คลิปวิดีโอต้องเห็นใบหน้ำและท่ำทำงกำรบรรเลง/ร้อง 

อย่ำงชัดเจน
● คลิปวิดีโอต้องอัปโหลดลงบน Youtube เท่ำน้ัน (ตั้งค่ำ 

Unlisted อนุญำตให้เฉพำะวิทยำลัยดนตรีดูคลิปได)้
● ส่งลิงก์วิดีโอท่ีเรียบร้อยแล้วไปท่ี 

rsumusicadmission@rsu.ac.th
● สำมำรถดูตัวอย่ำงกำรอัดคลิปสอบปฏิบัติได้จำกช่อง 

Youtube ของวิทยำลัยดนตรี มหำวิทยำลัยรังสิต 
“RSU Music” โดยเลือก Playlist “ตัวอย่ำงคลิป
ส ำหรับสอบเข้ำ”

● ในกรณีที่ผู้สอบส่งคลิปวิดีโอท่ีท ำผิดเงื่อนไข ขั้นตอน 
หรือรำยละเอียดท่ีก ำหนดไว้ วิทยำลัยดนตรีอำจแจ้งให้
ผู้สอบส่งคลิปใหม่

ขั้นตอนในการอัดคลิปวิดีโอ

กำรอัดคลิปวิดีโอ ให้ท ำตำมขั้นตอนดังน้ี
1. แนะน ำตัวเอง (ช่ือ-นำมสกุล)
2. บอกชื่อกลุ่มวิชำท่ีต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลท่ีสมัครสอบเข้ำท่ีวิทยำลัยดนตรี 

มหำวิทยำลัยรังสิต
4. พูดแนะน ำชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อน แล้ว

จึงบรรเลง/ร้อง บทเพลง (ดูรำยละเอียดบท
เพลงท่ีก ำหนดตำมกลุ่มวิชำท่ีต้องกำรสมัคร)

5. พูดแนะน ำชื่อบันไดเสียงก่อน แล้วจึงบรรเลง/
ร้อง บันไดเสียง (ดูรำยละเอียดบันไดเสียง
ตำมกลุ่มวิชำท่ีต้องกำรสมัคร)

*ผู้สอบควรเลือกบทเพลงและบันไดเสียงท่ีแสดง
ทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำกท่ีสุด

รายละเอียดในการสอบ

● รำยละเอียดในกำรสอบแต่ละกลุ่มวิชำมี
เน้ือหำต่ำงกัน

● กลุ่มวิชำกำรแสดงดนตรีคลำสสิก กำร
แสดงขับร้อง ดนตรีแจ๊สและกำรแสดง
เชิงปฏิภำณ ต้องส่งคลิปวิดีโอในกำรสอบ
ปฏิบัติ (อำจส่งแฟ้มผลงำนเพิ่มเติมได้)

● กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง สำมำรถส่ง
คลิปวิดีโอสอบปฏิบัติและแฟ้มผลงำน 
หรือเลือกส่งอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงก็ได้

● กลุ่มวิชำกำรผลิตดนตรี สำมำรถส่งคลิป
วิดีโอสอบปฏิบัติและแฟ้มผลงำน หรือ
เลือกส่งอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงก็ได้ รวมถึง
สำมำรถส่งกิจกรรมในรูปแบบ pdf file 
เพิ่มเติมได้ (ถ้ำมี)
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การประเมินผลวิชาทฤษฎีดนตรี

Musical 
Terms

Interval

Triad

Clef

Time 
Signature

Diatonic 
Scale

Enharmonic 
Note

Pitch

Music 
Theory
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หลังจำกลงทะเบียนเรียนแล้ว จะมีกำรทดสอบ
วิชำทฤษฎีดนตรี และวิชำโสตทักษะ



สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัครเรียนในรูปแบบออนไลน์

ส าเนาบัตรประชาชน

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำ
พำสปอร์ต 1 ชุด

รูปถ่ายหน้าตรง

รูปสี หรือขำวด ำ, ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ, 

ขนำด 1 หรือ 2 น้ิว, จ ำนวน 3 รูป

ส าเนารับรองผลการเรียน

ส ำเนำรับรองผลกำรเรียนม.ปลำย (ปพ.1) หรือ

เทียบเท่ำ (ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในชัน้ม.6 

ให้ใช้หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำ)

ค่าสมัคร 1,500 บาท

ใช้วิธีโอนเงินทำง Mobile Banking

คลิปวิดีโอ

ผู้สมัครต้องบันทึกคลิปวิดีโอกำรสอบดนตรีปฏิบัติของ

ตัวเองลงบนช่อง Youtube แล้วส่งลิงก์วีดีโอท่ีเรียบร้อย

แล้วไปท่ี rsumusicadmission@rsu.ac.th

*ดูตัวอย่ำงกำรบันทึกคลิปวิดีโอได้ท่ี
Youtube : RSU Music • เลือก Playlist

“ตัวอย่ำงคลิปส ำหรับสอบเข้ำ”

Computer / Tablet / 
Smartphone

อุปกรณ์ส ำหรับสมัครสอบออนไลน์ท่ี

เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยรังสิต
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ขั้นตอนการสมัครเรียนแบบออนไลน์

01 02 03 04

เข้ำเว็บไซต์

www.rsu.ac.th
คลิกท่ี

สมัครเรียน ป.ตรี
คลิกเลือกคณะ

วิทยำลัยดนตรี
คลิกเลือกสำขำ

ดุริยำงคศำสตร์
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05 06 07 08

คลิกท่ี
สมัครเรียนนักศึกษำใหม่ ปริญญำตรี 
(ยื่น GPA) ภำคเรียน S/2565 

กรอกข้อมูลที่
ข้อมูลส่วนตัว

อัปโหลดรูปถ่ำย
ไฟล์ jpeg หรือ png ขนำดไฟล์ไม่

เกิน 3 MB

อัปโหลดส ำเนำผลกำรเรียน
ไฟล์ jpeg หรือ png หรือ pdf 

ขนำดไฟล์ไม่เกิน 3 MB
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09 10 11 12

อัปโหลดส ำเนำบัตรประชำชน
ไฟล์ jpeg หรือ png หรือ pdf ขนำด

ไฟล์ไม่เกิน 3 MB

คลิกช่องอ่ำนเง่ือนไขฯ
และบันทึกข้อมูลกำรสมัคร

อ่ำนเงื่อนไขและหลักฐำนในกำรสมัคร
เรียนผ่ำนระบบออนไลน์ และคลิก

ยอมรับข้อตกลงในกำรสมัคร แล้วกด
บันทึกข้อมูลกำรสมัคร

ช ำระเงิน
เมื่อบันทึกใบสมัครส ำเร็จ ระบบ
จะล็อกอินเข้ำสู่หน้ำช ำระเงินค่ำ
สมัคร (ผู้สมัครสำมำรถช ำระ
เงินจ ำนวน 1,500 บำท ด้วย 

Mobile Banking โดยกำรแสกน 
QR Code ท่ีขึ้นมำบนหน้ำจอ)

เช็ค E-mail
ผู้สมัครจะได้รับอีเมล “แจ้งผลกำรช ำระ
ค่ำสมัครเรียน มหำวิทยำลัยรังสิต”

*หำกไม่ได้รับอีเมลยืนยันกำรสมัครภำยใน 24 
ชม. โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ 

register@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหำ หำกเกิน 3 วัน
ท ำกำรแล้วยังไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อ “งำนรับ
สมัคร” ทันที โทร. 02-791 5500 หรือ Line ID 

: @rsu.rangsit
14
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13 14 15 16
รอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล
ให้รอเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบหลักฐำน 

(ภำยใน 24 ชม.)

เช็ค E-mail
เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบหลักฐำนแล้ว 

ผู้สมัครจะได้รับอีเมล “แจ้ง
ก ำหนดกำรท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับข้อมูล
กำรสมัครเรียน มหำวิทยำลัยรังสิต” 

โดยจะได้รับ ขั้นตอนกำรสอบ
คัดเลือกและ ช่องทำงกำรติดต่อ

วิทยาลัยดนตรี

ติดต่อวิทยำลัยดนตรี
เจ้ำหน้ำท่ีจำกวิทยำลัยดนตรี
จะแจ้งรำยละเอียดเรื่องกำร
ส่งคลิปวิดีโอสอบปฏิบัติ

*ผู้ท่ีมีควำมประสงค์จะสอบ
ขอทุนกำรศึกษำ ให้แจ้งกับ
เจ้ำหน้ำท่ีวิทยำลัยดนตรี

ส่งคลิปวิดีโอ
ส่งคลิปวิดีโอท่ีอัปโหลดลงบน Youtube

ไปท่ีอีเมล 
rsumusicadmission@rsu.ac.th

*ดูรำยละเอียดกำรอัดคลิปวิดีโอได้ท่ี
หัวข้อกำรเตรียมตัวสอบปฏิบัติ (หน้ำ 9)

15
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17 18 19 20

รอฟังประกำศผลสอบ
สำมำรถอ่ำนประกำศผลสอบได้จำก
ทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย และ
จะมีเจ้ำหน้ำท่ีติดต่อไปยังผู้ผ่ำนกำร

สมัครสอบโดยตรง

*วันประกำศผลสอบ ให้ดูในตำรำง
สอบเข้ำศึกษำต่อ (หน้ำ 5)

โอนเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษำ
ในกรณีที่สอบติด ผู้สมัครต้องโอนเงิน

ขึ้นทะเบียนนักศึกษำเข้ำบัญชี
มหำวิทยำลัยรังสิต

ธนำคำรกรุงเทพ บัญชีกระแสรำยวัน
875-350-134-8

ส่งหลักฐำนสลิปกำรโอนเงิน
เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ส่ง
หลักฐำนกำรโอนเงินไปท่ีอีเมล
wongduan.s@rsu.ac.th

รับใบเสร็จ และรอลงทะเบียน
เมื่อส่งหลักฐำนกำรโอนเงินแล้ว 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกวิทยำลัยดนตรีจะส่งภำพ
ใบเสร็จรับเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษำ

ให้ทำงอีเมล

หลังจำกน้ันจะเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
ลงทะเบียนเรียน โดยเจ้ำหน้ำท่ีจำก

วิทยำลัยดนตรีจะเป็นผู้แจ้งรำยละเอียด
ให้กับนักศึกษำเป็นรำยบุคคล

16
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การประพันธ์เพลง
(Composition)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

ส่งผลงานการ
ประพันธ์เพลง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

และ/หรือ

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลง/ร้องทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลงจ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 3 ABRSM 
/ Trinity หรือประมำณระดับเกรด 
7 Yamaha ขึ้นไป)

➢ ในกรณีที่ไม่ได้เลือกบรรเลงเพลง
คลำสสิก อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ 
Backing Track ได้

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลง/ร้องทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key (1 Octave)
➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor Scale หรือ Melodic 

Minor Scale จ ำนวน 1 Key (1 Octave)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็นโน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่

ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 60-100 BPM
• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดงทักษะกำร

บรรเลงของผู้สอบได้มำกที่สุด

สำมำรถส่งในรูปแบบ
ใดก็ได้ เช่น โน้ตเพลง 
คลิปเสียง คลิปวิดีโอ 
ห รื อ ผ ล ง ำ น ก ำ ร
ออกแบบเสียง ตำมที่
ผู้สมัครต้องกำร

กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง
(Composition)



ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

Summer
5 หน่วยกิต · 10,500 บำท

เทอม 1
14 หน่วยกิต · 57,000 บำท

เทอม 2
14 หน่วยกิต · 57,000 บำท

19

ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนและค่าเทอมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
*ไม่รวมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเหมือนกับตัวอย่ำง

จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
เทอม 1 และ 2 • ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต | ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เทอม Summer • ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ค่าบ ารุงการศึกษา
เทอม Summer • 5,000 บำท
เทอม 1 และ 2 • 10,000 บำท

ค่าเทอมแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่นักศึกษาลง

ค่าเทอมของแต่ละกลุ่มวิชาไม่เท่ากัน

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
16 หน่วยกิต · 75,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 67,000 บำท

การประพนัธ์เพลง

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
16 หน่วยกิต · 60,000 บำท

เทอม 2
17 หน่วยกิต · 58,000 บำท

Summer
4 หน่วยกิต · 6,000 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 45,000 บำท

เทอม 2
6 หน่วยกิต · 25,000 บำท



อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรมีส่วนตัว

20

การประพนัธ์เพลง

Composition
Musical Instrument (Major)

Computer
Stereo Headphone

MIDI Keyboard Controller
Microphone (USB)

Media Composition
Musical Instrument (Major)

Computer
Stereo Headphone

MIDI Keyboard Controller
Microphone (Condenser)

Portable Recorder
Audio Interface (แบบ USB / Thunderbolt)
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การแสดงดนตรีคลาสสิก
(Classical Performance)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เคร่ืองสำย ดูหน้ำ 24-25
➢ เคร่ืองลมไม้ ดูหน้ำ 26-27
➢ เคร่ืองทองเหลือง ดูหน้ำ 28-29
➢ เคร่ืองกระทบ ดูหน้ำ 30-31
➢ กีตำร์คลำสสิก ดูหน้ำ 32-33
➢ เปียโน ดูหน้ำ 34-35
➢ อิเล็กโทน ดูหน้ำ 36-37

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เครือ่งสำย ดูหน้ำ 24
➢ เคร่ืองลมไม้ ดูหน้ำ 26
➢ เครื่องทองเหลือง ดูหน้ำ 28
➢ เคร่ืองกระทบ ดูหน้ำ 30
➢ กีตำร์คลำสสิก ดูหน้ำ 32
➢ เปียโน ดูหน้ำ 34
➢ อิเล็กโทน ดูหน้ำ 36

*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดงทักษะ
กำรบรรเลงของผู้สอบได้มำกที่สุด

กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีคลาสสิก
(Classical Performance)
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เครื่องสาย
Strings

กล
ุ่มวิ

ชา
กา
รแ
สด

งด
นต

รีค
ลา
สส

ิก
C
lassical Perform

ance

แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 5 ABRSM 
/ Trinity ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ไม่อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ 
Backing Track

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(2 Octaves)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale 
จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด



Strings
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เครื่องลมไม้
Woodwind

กล
ุ่มวิ

ชา
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รแ
สด

งด
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รีค
ลา
สส

ิก
C
lassical Perform

ance

แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 5 ABRSM 
/ Trinity ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ไม่อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ 
Backing Track

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(2 Octaves)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale 
จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด



Woodwind
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เครื่องทองเหลือง
Brass
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ุ่มวิ

ชา
กา
รแ
สด

งด
นต

รีค
ลา
สส

ิก
C
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 5 ABRSM 
/ Trinity ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ไม่อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ 
Backing Track

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(2 Octaves)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale 
จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด



Brass

Tuba
• Air and Bourrée by Bach (arr. Bell)
• Etudes by Bordogni
• Six Studies in English Folk-Song by Ralph 

Vaughan Williams
• Concert Allegro for Tuba and Piano by Alexander 

Lebedev
• Concerto by Gregson / Williams
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เครื่องกระทบ
Percussion
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แนะน าตัว

บทเพลง

บันไดเสียง
และ

พื้นฐาน
การบรรเลง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อนบรรเลง
ทุกคร้ัง โดยผู้สอบต้องบรรเลง ท้ัง 2 ข้อ ต่อไปนี้

1. Marimba / Vibraphone / Xylophone
เลือกบทเพลงส ำหรับเคร่ืองดนตรีชนิดใดชนิดหน่ึงจำก
สำมชนิดด้ำนบน จ านวน 1 เพลง (ประมำณระดับ
เกรด 5 ABRSM / Trinity ขึ้นไป)

2. Snare
เลือกบทเพลงส ำหรับ Snare จ านวน 1 เพลง
(ประมำณระดับเกรด 5 ABRSM / Trinity ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าบันไดเสียงท่ีจะเล่นก่อนบรรเลงทุกคร้ัง โดย
ผู้สอบต้องบรรเลง ท้ัง 2 ข้อ ต่อไปนี้

1. Marimba / Vibraphone / Xylophone
1.1 เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)
1.2 เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor Scale หรือ 
Melodic Minor Scale จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)
*ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็นโน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน 
ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 60-100 BPM
*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดงทักษะกำร
บรรเลงของผู้สอบได้มำกที่สุด

2. Snare
รัวสแนร์ เร่ิมจำกเบำไปดังแล้วกลับมำเบำ
(Roll from pp < ff > pp)

หมายเหตุ
ส ำหรับนักศึกษำท่ีเรียนกำร
แสดงเครื่องกระทบ วิทยำลัย
ดนตรีมี เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห้ ใ ช้
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
และกำรฝึกซ้อม แต่ไม่อนุญำต
ให้น ำกลับไปฝึกซ้อมท่ีบ้ำน
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กีตาร์คลาสสิก
Classical Guitar
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 5 ABRSM 
/ Trinity ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ไม่อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ 
Backing Track

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(2 Octaves)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale 
จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด
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เปียโน

Piano
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แนะน าตัว บทเพลง

บันไดเสียง1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่แตกต่ำงกันด้ำนยุคสมัย 
อัตรำจังหวะ รวมถึงกุญแจเสียง (ประมำณระดับเกรด 7
ABRSM / Trinity ขึ้นไป) ดังน้ี

1. เลือกบรรเลง 1 ท่อน (Movement) หรือบทเพลงเต็มบท 
(Complete) จำกบทประพันธ์เพลงในยุคบำโรก หรือยุค
คลำสสิก จ านวน 1 เพลง
2. เลือกบรรเลง 1 ท่อน (Movement) หรือบทเพลงเต็มบท 
(Complete) จำกบทประพันธ์เพลงในยุคโรแมนติก  หรือยุค
ศตวรรษที่ย่ีสิบ จ านวน 1 เพลง

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ไม่อนุญำตให้บรรเลงร่วมกับ Backing Track

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale และ Arpeggio 
จ ำนวน 1 Key (4 Octaves)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale และ 
Arpeggio จ ำนวน 1 Key (4 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตสองช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด

หมายเหตุ
ส ำหรับ ผู้สอบกลุ่ม วิชำกำร
แสดงเปียโน ต้องสอบ Sight-
Reading และสอบสัมภำษณ์
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ เช่น 
Zoom Meetings ซึ่งวิทยำลัย
ดนตรีจะแจ้งวันเวลำสอบภำย
หลังจำกที่ส่ งคลิปวิดี โอแล้ว 
ผู้สอบควรเตรียมควำมพร้อม
เร่ืองอุปกรณ์ในกำรสอบ เช่น 
เปียโน คอมพิวเตอร์หรือแท็บ
เล็ตที่ใช้ในกำรออนไลน์ รวมถึง
กำรต้ังกล้องที่สำมำรถมองเห็น
กำรบรรเลงได้อย่ำงชัดเจน
ในขณะ Sight-Reading
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อิเล็กโทน
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลงจ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น 
(ประมำณระดับเกรด 3 ABRSM 
/ Trinity หรือประมำณระดับเกรด 
7 Yamaha ขึ้นไป)

➢ ให้บรรเลงเดี่ยวเท่ำน้ัน

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำถัดไป

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(1 Octave)

➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor 
Scale หรือ Melodic Minor Scale 
จ ำนวน 1 Key (1 Octave)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็น

โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 
60-100 BPM

• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่
แสดงทักษะกำรบรรเลงของผู้สอบได้มำก
ที่สุด

หมายเหตุ
ส ำหรับผู้สอบกลุ่มวิชำกำรแสดงอิเล็กโทน 
ต้องสอบ Improvisation จำกบทเพลงที่
ก ำหนดให้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ เช่น 
Zoom Meetings ซึ่งวิทยำลัยดนตรี
จะแจ้งวันเวลำสอบภำยหลังจำกที่ส่งคลิป
วิดีโอแล้ว ผู้สอบควรเตรียมควำมพร้อม
เร่ืองอุปกรณ์ในกำรสอบ เช่น อิเล็กโทน 
คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ ใ ช้ในกำร
ออนไลน์ รวมถึงกำรต้ังกล้องที่สำมำรถ
มองเห็นกำรบรรเลงได้อย่ำงชัดเจน
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ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

Summer
5 หน่วยกิต · 10,500 บำท

เทอม 1
16 หน่วยกิต · 72,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 72,000 บำท

38

ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนและค่าเทอมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
*ไม่รวมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเหมือนกับตัวอย่ำง

จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
เทอม 1 และ 2 • ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต | ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เทอม Summer • ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ค่าบ ารุงการศึกษา
เทอม Summer • 5,000 บำท
เทอม 1 และ 2 • 10,000 บำท

ค่าเทอมแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่นักศึกษาลง

ค่าเทอมของแต่ละกลุ่มวิชาไม่เท่ากัน

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
14 หน่วยกิต · 62,000 บำท

เทอม 2
14 หน่วยกิต · 62,000 บำท

การแสดงดนตรี
คลาสสิก

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 63,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 60,000 บำท

Summer
1 หน่วยกิต · 1,500 บำท

เทอม 1
17 หน่วยกิต · 65,000 บำท

เทอม 2
9 หน่วยกิต · 43,000 บำท



อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรมีส่วนตัว

39

Classical Performance
Musical Instrument (Major)

Computer / iPad
Headphone with Microphone

MIDI Keyboard Controller (37-Key / 49-Key)
Stereo Headphone
Portable Recorder

การแสดงดนตรี
คลาสสิก
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การแสดงขับร้อง
(Vocal Performance)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*ผู้สอบขับร้องทุกคนต้องใช้ Backing Track 
(ที่มีคุณภำพดี) ในกำรร้องบทเพลง

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและชื่อผู้ประพันธ์
ก่อนร้องทุกครั้ง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ต่ำงกันด้ำนจังหวะ 
อำรมณ์ หรือยุคสมัย เป็นต้น (ประมำณ
ระดับเกรด 5 ABRSM / Trinity ขึ้นไป)

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนร้องทุกคร้ัง

1. เลือกร้อง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(อย่ำงน้อย 1 Octave)

2. เลือกร้องระหว่ำง Natural Minor Scale 
หรือ Harmonic Minor Scale จ ำนวน 1 
Key (อย่ำงน้อย 1 Octave)

*ควำมเร็วในกำรร้องบันไดเสียงขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดง
ทักษะกำรร้องของผู้สอบได้มำกที่สุด

กลุ่มวิชาการแสดงขับร้องคลาสสิก
Vocal Performance (Classical)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*ผู้สอบขับร้องทุกคนต้องใช้ Backing Track 
(ที่มีคุณภำพดี) ในกำรร้องบทเพลง

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและชื่อผู้ประพันธ์ก่อนร้องทุกคร้ัง
➢ ให้ร้องบทเพลง Jazz Standards จ านวน 2 เพลง จำก 3 

สไตล์ที่ก ำหนดให้ด้ำนล่ำง โดยเร่ิมจำกกำรร้องท ำนองหลัก และ 
Scat (หำกไม่มั่นใจในกำร Scat ให้ร้องท ำนองหลักอย่ำงเดียว)

ตัวอย่ำงเพลง Jazz Standards ดังน้ี
[เพลง Blues] เช่น Straight No Chaser | Blue Monk | Billie’s Bounce | 
Bessie’s Blues | Now’s the Time | Tenor Madness | Doxy หรือบทเพลง
อื่นที่เทียบเท่ำ
[เพลง Swing] เช่น Autumn Leaves | Take the A-Train | All the Thing 
You Are | Satin Doll | Stella By Starlight | Just Friends | Lullaby of 
Birdland | Four | All of Me | Oleo (Rhythm Changes) | There Will Never 
Be Another You หรือบทเพลงอื่นที่เทียบเท่ำ
[เพลง Jazz Ballad / Bossa Nova] เช่น My Funny Valentine | My 
Romance | Round Midnight | My One and Only Love | Misty | Body and 
Soul | Angel Eyes | Darn That Dream | Embraceable You | Blue Bossa 
| Meditation | Wave | Girl from Ipanema | Corcovado | Triste | Gentle 
Rain | Black Orpheus หรือบทเพลงอื่นที่เทียบเท่ำ

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนร้องทุกคร้ัง

1. เลือกร้อง Major Scale จ ำนวน 1 Key (อย่ำงน้อย 1 
Octave)

2. เลือกร้องระหว่ำง Natural Minor Scale หรือ 
Harmonic Minor Scale จ ำนวน 1 Key (อย่ำงน้อย 
1 Octave)

*ควำมเร็วในกำรร้องบันไดเสียงขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดงทักษะกำรร้อง
ของผู้สอบได้มำกที่สุด

กลุ่มวิชาการแสดงขับร้องแจ๊ส
Vocal Performance (Jazz)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*ผู้สอบขับร้องทุกคนต้องใช้ Backing Track 
(ที่มีคุณภำพดี) ในกำรร้องบทเพลง

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและชื่อผู้ประพันธ์
ก่อนร้องทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลงจำกละครเวที จ านวน 2 
เพลง (อย่ำงน้อย 1 ใน 2 เพลงต้อง
เป็นเพลงภำษำอังกฤษ)

➢ แสดงควำมสำมำรถด้ำนกำรเต้น 30-
60 วินำที (เลือกเพลงประกอบประเภท
ใดก็ได้)

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนร้องทุกคร้ัง

1. เลือกร้อง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(อย่ำงน้อย 1 Octave)

2. เลือกร้องระหว่ำง Natural Minor Scale 
หรือ Harmonic Minor Scale จ ำนวน 1 
Key (อย่ำงน้อย 1 Octave)

*ควำมเร็วในกำรร้องบันไดเสียงขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดง
ทักษะกำรร้องของผู้สอบได้มำกที่สุด

กลุ่มวิชาการแสดงขับร้องละครเพลง
Vocal Performance (Musical Theatre)
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แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*ผู้สอบขับร้องทุกคนต้องใช้ Backing Track 
(ที่มีคุณภำพดี) ในกำรร้องบทเพลง

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและชื่อผู้ประพันธ์
ก่อนร้องทุกคร้ัง

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 2 เพลง ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ต่างกันด้านจังหวะ
หรืออารมณ์เพลง ในสไตล์ใดก็ได้

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนร้องทุกคร้ัง

1. เลือกร้อง Major Scale จ ำนวน 1 Key 
(อย่ำงน้อย 1 Octave)

2. เลือกร้องระหว่ำง Natural Minor Scale 
หรือ Harmonic Minor Scale จ ำนวน 1 
Key (อย่ำงน้อย 1 Octave)

*ควำมเร็วในกำรร้องบันไดเสียงขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
*ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดง
ทักษะกำรร้องของผู้สอบได้มำกที่สุด

กลุ่มวิชาการแสดงขับร้องส าหรับนักร้องนักประพันธ์เพลงสมัยนิยม
Vocal Performance (Singer-Songwriter)



ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

Summer
5 หน่วยกิต · 10,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 65,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 80,000 บำท
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ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนและค่าเทอมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
*ไม่รวมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเหมือนกับตัวอย่ำง

จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
เทอม 1 และ 2 • ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต | ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เทอม Summer • ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ค่าบ ารุงการศึกษา
เทอม Summer • 5,000 บำท
เทอม 1 และ 2 • 10,000 บำท

ค่าเทอมแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่นักศึกษาลง

ค่าเทอมของแต่ละกลุ่มวิชาไม่เท่ากัน

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
18 หน่วยกิต · 82,000 บำท

เทอม 2
14 หน่วยกิต · 62,000 บำท

การแสดงขบัรอ้ง

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 68,000 บำท

เทอม 2
14 หน่วยกิต · 60,000 บำท

Summer
4 หน่วยกิต · 6,000 บำท

เทอม 1
14 หน่วยกิต · 57,000 บำท

เทอม 2
8 หน่วยกิต · 45,000 บำท



อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรมีส่วนตัว
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Vocal Performance
Computer / iPad

Headphone with Microphone
MIDI Keyboard Controller (37-Key / 49-Key)

Portable Recorder

การแสดงขบัรอ้ง
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ดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ
(Jazz and Contemporary Improvised Music)



50

แนะน าตัว บทเพลง บันไดเสียง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อนบรรเลงทุกคร้ัง
ให้บรรเลงบทเพลง Jazz Standards จ านวน 2 เพลง จำก 3 
สไตล์ที่ก ำหนดให้ด้ำนล่ำง โดยเร่ิมจำกกำรบรรเลงท ำนอง (Head) 
ตำมด้วยกำรอิมโพรไวส์ (อนุญำตให้ใช้ Backing Track ในกำรสอบ)

ตัวอย่ำงเพลง Jazz Standards ดังน้ี
[เพลง Blues] เช่น Straight No Chaser | Blue Monk | Billie’s Bounce | 
Bessie’s Blues | Now’s the Time | Tenor Madness | Doxy หรือบทเพลง
อื่นที่เทียบเท่ำ
[เพลง Swing] เช่น Autumn Leaves | Take the A-Train | All the Thing 
You Are | Satin Doll | Stella By Starlight | Just Friends | Lullaby of 
Birdland | Four | All of Me | Oleo (Rhythm Changes) | There Will Never 
Be Another You หรือบทเพลงอื่นที่เทียบเท่ำ
[เพลง Jazz Ballad / Bossa Nova] เช่น My Funny Valentine | My 
Romance | Round Midnight | My One and Only Love | Misty | Body and 
Soul | Angel Eyes | Darn That Dream | Embraceable You | Blue Bossa 
| Meditation | Wave | Girl from Ipanema | Corcovado | Triste | Gentle 
Rain | Black Orpheus หรือบทเพลงอื่นที่เทียบเท่ำ

พูดแนะน าชื่อบันไดเสียงก่อนบรรเลงทุกคร้ัง

➢ เลือกบรรเลง Major Scale จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)
➢ เลือกบรรเลงระหว่ำง Harmonic Minor Scale หรือ 

Melodic Minor Scale จ ำนวน 1 Key (2 Octaves)

หมำยเหตุ
• ควำมเร็วในกำรบรรเลงบันไดเสียง เล่นเป็นโน้ตเขบ็ตหน่ึง

ช้ัน ที่ควำมเร็วตัวด ำเท่ำกบั 60-100 BPM
• ผู้สอบเลือกกุญแจเสียง (Key) ใดก็ได้ ที่แสดงทักษะกำร

บรรเลงของผู้สอบได้มำกที่สุด

หมายเหตุ
ส าหรับผู้สมัครสอบกลองชุด

ให้ดูหน้า 51

กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ
(Jazz and Contemporary Improvised Music)
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แนะน าตัว บทเพลง
เทคนิค
พื้นฐาน

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*อนุญำตให้ใช้ Backing Track ในกำรสอบ

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อน
บรรเลงทุกคร้ัง 

➢ ให้บรรเลงบทเพลง จ านวน 2 เพลง ดังน้ี

1. สไตล์ Swing ควำมเร็วที่ 100-200 
BPM โดยเร่ิมจำกกำรบรรเลงประกอบ
ท ำนอง ตำมด้วยกำรอิมโพรไวส์บน
ฟอร์ม หรือ Trade 8 หรือ Trade 4

2. สไตล์ Jazz Latin (Bossa Nova, 
Brazilian หรือ Afro Cuban)
ควำมเร็วที่ 80-120 BPM

➢ ดูตัวอย่ำงรำยช่ือบทเพลงหน้ำ 50

➢ บรรเลงเทคนิคต่อไปน้ีอย่ำงละ 1 ห้อง
1. Single Stroke
2. Double Stroke
3. Paradiddle-diddle
4. Flam Accent

➢ บรรเลงในรูปแบบโน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน 3 พยำงค์
➢ เลือกควำมเร็วระหว่ำง 80-120 BPM



ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

Summer
5 หน่วยกิต · 10,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 65,000 บำท

เทอม 2
17 หน่วยกิต · 75,000 บำท
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ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนและค่าเทอมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
*ไม่รวมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเหมือนกับตัวอย่ำง

จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
เทอม 1 และ 2 • ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต | ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เทอม Summer • ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ค่าบ ารุงการศึกษา
เทอม Summer • 5,000 บำท
เทอม 1 และ 2 • 10,000 บำท

ค่าเทอมแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่นักศึกษาลง

ค่าเทอมของแต่ละกลุ่มวิชาไม่เท่ากัน

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 65,000 บำท

เทอม 2
15 หน่วยกิต · 65,000 บำท

ดนตรีแจส๊และ
การแสดงเชิงปฏิภาณ

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
16 หน่วยกิต · 65,000 บำท

เทอม 2
17 หน่วยกิต · 63,000 บำท

Summer
1 หน่วยกิต · 1,500 บำท

เทอม 1
13 หน่วยกิต · 45,000 บำท

เทอม 2
9 หน่วยกิต · 40,000 บำท



อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรมีส่วนตัว
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Jazz and Contemporary Improvised Music 
Musical Instrument (Major)

Computer / iPad
Headphone with Microphone

MIDI Keyboard Controller (37-Key / 49-Key)
Stereo Headphone

Audio Interface (1-2 Input) ส ำหรับนักศึกษำที่เล่นเครื่องดนตรีไฟฟ้ำ

ดนตรีแจส๊และ
การแสดงเชิงปฏิภาณ
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การผลิตดนตรี
(Music Production)
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แนะน าตัว บทเพลง ส่งผลงานเพลง

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำ

วิทยำลัยดนตรี

หรือ

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อน
บรรเลง/ร้องทุกคร้ัง
(อนุญำตให้ใช้ Backing Track ในกำรสอบ)

➢ เลือกบทเพลง จ านวน 1-2 เพลง ที่ถนัด
➢ ควำมยำว 2-5 นำที

1. เป็นผลงำนเพลงที่ผู้สมัครเป็น ผู้แต่ง, เรียบเรียง หรือบันทึกเสียงด้วยตนเอง เท่ำน้ัน 
โดยเป็นเพลงต้นฉบับของตนเอง (Original) หรือเพลงที่เรียบเรียงใหม่ (Cover) ก็ได้

2. สำมำรถใช้โปรแกรมดนตรีใดก็ได้ (เช่น Garage Band, Logic Pro, Pro Tools, 
Cubase, Reaper, Studio One ฯลฯ)

3. ควำมยำวอย่ำงน้อย 2 นำที จ ำนวน 1 เพลง
4. ก ำหนดให้มีเคร่ืองดนตรีอย่ำงน้อย 4 ช้ินในบทเพลง (เช่น กลอง, กีตำร์, เบส, ร้อง)
5. เป็นเคร่ืองดนตรีจริงที่ถูกบันทึก (Audio) หรือเคร่ืองดนตรีสังเครำะห์ (MIDI, 

Sampler) ก็ได้
6. ส่งเป็นไฟล์เสียงแบบ Stereo พร้อมภำพ Screen Capture หน้ำจอของโปรแกรม

ดนตรีน้ันๆ

กลุ่มวิชาการผลิตดนตรี
(Music Production)

หมายเหตุ
ส ำหรับผู้สมัครสอบกลองชุด

ให้ดูหน้ำ 57
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Productionแนะน าตัว บทเพลง
เทคนิค
พื้นฐาน

1. บอกช่ือ-นำมสกุล
2. บอกช่ือกลุ่มวิชำที่ต้องกำรศึกษำ
3. บอกเหตุผลที่สมัครสอบเข้ำวิทยำลัยดนตรี

*อนุญำตให้ใช้ Backing Track ในกำรสอบ

พูดแนะน าชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์ก่อน
บรรเลงทุกคร้ัง

➢ ให้บรรเลงบทเพลง จ านวน 2 เพลง ที่
ต่ำงสไตล์กัน เช่น Rock, Funk, Swing, 
Latin, Slow Rock, Progressive Rock, 
Metal, Fusion ฯลฯ

➢ บรรเลงเทคนิคต่อไปน้ีอย่ำงละ 1 ห้อง
1. Single Stroke
2. Double Stroke
3. Paradiddle-diddle

➢ บรรเลงในรูปแบบโน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน
➢ เลือกควำมเร็วระหว่ำง 80-100 BPM



ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

Summer
5 หน่วยกิต · 10,500 บำท

เทอม 1
14 หน่วยกิต · 57,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 70,000 บำท
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ตัวอย่างการลงทะเบียนเรียนและค่าเทอมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
*ไม่รวมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเหมือนกับตัวอย่ำง

จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
เทอม 1 และ 2 • ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต | ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เทอม Summer • ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ค่าบ ารุงการศึกษา
เทอม Summer • 5,000 บำท
เทอม 1 และ 2 • 10,000 บำท

ค่าเทอมแต่ละเทอม ขึ้นอยู่กับจ านวนวิชาที่นักศึกษาลง

ค่าเทอมของแต่ละกลุ่มวิชาไม่เท่ากัน

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
18 หน่วยกิต · 72,000 บำท

เทอม 2
18 หน่วยกิต · 72,000 บำท

การผลิตดนตรี

Summer
6 หน่วยกิต · 8,500 บำท

เทอม 1
15 หน่วยกิต · 53,000 บำท

เทอม 2
16 หน่วยกิต · 55,000 บำท

Summer
4 หน่วยกิต · 6,000 บำท

เทอม 1
11 หน่วยกิต · 35,000 บำท

เทอม 2
6 หน่วยกิต · 15,000 บำท



อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรมีส่วนตัว
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Music Production 
Musical Instrument (Major)

Computer : Apple Laptop / Desktop
Studio Headphone

MIDI Keyboard Controller
Microphone (Condenser)

Audio Interface (2 Input ขึ้นไป)

การผลิตดนตรี



60



อาคารเรียนและหอแสดงดนตรี
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยำลัยดนตรีตั้งอยู่ที่อำคำร 17 มีชื่ออำคำรว่ำ “ศำลำดนตรีสุริยเทพ” 
โดยมีลักษณะเป็นอำคำรเรียนขนำดใหญ่ 5 ชั้น ประกอบด้วยศำลำ
ดนตรีสุริยเทพ ซึ่งเป็นโรงแสดงคอนเสิร์ตขนำดใหญ่ สำมำรถรองรับ
ผู้ชมได้ 1,100 คน มีโรงละคร Black Box Theater หอแสดงดนตรี
ขนำดเล็ก (Recital Hall) ห้องซ้อมออร์เคสตรำและวงดนตรีขนำดใหญ่ 
ห้องซ้อมย่อยส่วนตัว ห้องปฏิบัติกำรดนตรีแจ๊สและเครื่องประกอบ
จังหวะ ห้องเรียนรวมท้ังขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีดนตรี 
ห้องปฏิบัติกำรดนตรีประกอบภำพยนตร์ ห้องปฏิบัติกำรคีย์บอร์ด 
รวมถึง อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับนักศึกษำ เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำกที่สุด
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ห้องบรรยำยขนำดใหญ่  จ ำนวน 1 ห้อง
ห้องบรรยำยขนำดกลำง  จ ำนวน 7 ห้อง

Dance / Theatre Studio จ ำนวน 1 ห้อง
ลำนจอดรถกลำงแจ้ง  จอดรถได้จ ำนวน 300 คัน

ชั้น 1
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ส ำนักงำนวิทยำลัยดนตรี
ห้องพักอำจำรย์และผู้บริหำร

ห้องแสดงดนตรีขนำดกลำง (Recital Hall)
Black Box Theatre

ชั้น 2
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Keyboard Labs จ ำนวน 2 ห้อง
Computer Labs จ ำนวน 2 ห้อง

ห้องเก็บอุปกรณ์ Audio-Visual จ ำนวน 1 ห้อง
ห้องบันทึกเสียง (Studio A-F) จ ำนวน 6 ห้อง

ห้องผสมเสียงรอบทิศทำง (Surround Mixing Room)  จ ำนวน 1 ห้อง

ชั้น 3



65

ห้องซ้อมเด่ียว  จ ำนวน 32 ห้อง
ห้องซ้อมรวมวงขนำดกลำง  จ ำนวน 2 ห้อง
ห้องซ้อมรวมวงขนำดใหญ่  จ ำนวน 1 ห้อง

ห้องเรียนวิชำปฏิบัติดนตรี (Faculty Studios)  จ ำนวน 4 ห้อง

ชั้น 4
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ห้องซ้อมเด่ียว จ ำนวน 12 ห้อง
ห้องเรียนวิชำปฏิบัติดนตรี (Faculty Studios)  จ ำนวน 10 ห้อง

ห้องแกรนด์เปียโนคู่ จ ำนวน 2 ห้อง
ห้องแกรนด์เปียโนเดี่ยว จ ำนวน 3 ห้อง

ห้องแกรนด์เปียโน อิเล็กโทน และเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดชนิดอื่นๆ  จ ำนวน 1 ห้อง

ชั้น 5



วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

สามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ของวิทยาลัยได้ที่
ส ำนักงำนเลขำนุกำรวิทยำลัยดนตรี ชั้น 2
อำคำร 17 ศำลำดนตรีสุริยเทพ
วันท ำกำร จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 02 997 2200-30 ต่อ 6258/6259/6260
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Contact Details

www.rsu.ac.th/music

www.facebook.com/rsumusic

YouTube   RSU Music

Instagram @rsumusic
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Be a part of us.
Making the impossible possible

Rangsit University
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Thanks

http://bit.ly/2PfT4lq

