ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

1 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560

-

รับสมัครทาง Internet

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

1 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560

วิธีการชาระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1 มี.ค. - 5 เม.ย. 2560

ในเวลาเปิดทาการ
ของธนาคาร

ดาวน์โหลดระเบียบการ

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
และข้อมูลการชาระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจากเว็บไซต์
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 038-102721
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และ
เว็บไซต์ http:// regservice.buu.ac.th
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ตรวจร่างกาย
ประกาศผลขั้นสุดท้าย
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th
เข้าศึกษา

หมายเหตุ
-

หลังจากชาระเงิน
5 วันทาการ

-

30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2560

-

21 เม.ย. 2560

16.00 น. เป็นต้นไป

29 เม.ย. 2560

08.00 – 12.10 น.

23 พ.ค. 2560

16.00 น. เป็นต้นไป

27 พ.ค. 2560

09.00 – 16.00 น.

2 มิ.ย. 2560

16.00 น. เป็นต้นไป

6 - 7 มิ.ย. 2560

-

- ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลข 038-102516 ต่อ 106 และงานรับเข้าศึกษา 038-102643, 038-102721

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0076/2560
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.1.4 ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1.1 – 1.1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อน
ทาการสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษา
แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที
2. สาขาวิชาและจานวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) เรียนในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ดังนี้
สาขา
รหัสสาขา ปริญญา จานวนรับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
ศป.บ.
1.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
น 101
30
1.2 ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
น 102
30
1.3 โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย
น 103
30
รวม
90
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3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2560
3.2 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชาระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูล
ในการประมวลผล ฉะนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนชาระเงินค่าสมัคร
โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์)
4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการชาระเงิน
4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน 500 บาท ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่พิมพ์จาก
อินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2560
4.2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงิน ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 5 วันทาการ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ
5.1 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
5.2 สอบวิชาปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดให้มีการสอบวิชาปฏิบัติ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยกาหนดให้ทดสอบวิชา
- วาดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา 08.00 – 10.00 น. ห้องสอบ AB 413
- ความถนัดทางนิเทศศิลป์ เวลา 10.10 – 12.10 น. ห้องสอบ AB 413
5.3 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ดังนี้
ดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE กระดานรองเขียน ยางลบ พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์
สีไม้ เป็นต้น

6. การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกมีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
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7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลาและสถานที่จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
7.2 หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ตที่ติดรูปถ่ายแล้ว
(2) ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง (มีวันที่อนุมัติจบ)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(6) สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (สาหรับบุคคลต่างด้าว)
(7) ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายประมาณ 450 บาท

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาในการคัดเลือกแล้ว ถือว่ามีศักดิ์
และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในคณะอื่น
(3) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

10. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ที่
http://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

11. เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย จะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

12. การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน
12.1 นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
12.2 นิสติ ใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนหลังจากการปฐมนิเทศ
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13. กาหนดวันเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นายนพดล ใจเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

