ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการ
และใบสมัคร

รับสมัคร

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย
ประกาศผลขั้นสุดท้าย
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
เพื่อเข้าศึกษา

หมายเหตุ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

website http://regservice.buu.ac.th

3 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป

-

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

10 เม.ย. – 9 พ.ค. 2560

08.30 – 16.00 น.

ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ภายใน 9 พ.ค. 2560
(จะถือเอาวันประทับตราของ
ไปรษณีย์ วันที่ 9 พ.ค. 2560
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

-

Website http://regservice.buu.ac.th
และที่บอร์ดชัน้ 1
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

10.00 น.
24 พ.ค. 2560
3 มิ.ย. 2560

08.00 – 16.00 น.

Website http://regservice.buu.ac.th

16 มิ.ย. 2560

10.00 น.

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

24 มิ.ย. 2560

09.00 – 16.00 น.

website http://regservice.buu.ac.th

7 ก.ค. 2560

10.00 น.

website http://smartreg.buu.ac.th

18 – 19 ก.ค. 2560

-

ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0213/2560
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดาเนินการรับสมัครให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
(เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที
2. ขั้นตอนในการสมัครคัดเลือก
2.1 ก่อนสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1.1 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครพร้อมระเบียบการ ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2.1.2 กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน
2.1.3 แนบเอกสารประกอบการสมัครสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2
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2.2 หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
2.2.1 ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
2.2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา เป็นภาพสี และถ่ายในครั้งเดียวกัน
ในระยะไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ติดในใบสมัคร
1 รูป และอีก 2 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ)
2.2.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
2.2.4 สาเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
- ผลการเรียน GPAX
- ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชา GPA 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.2.6 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.3 การสมัครสอบคัดเลือก
2.3.1 การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อ และแนบเอกสาร
ประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2) รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จานวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
หากหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
2.3.2 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องนาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จานวน 500 บาท สมัครที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ยกเว้น
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.3.3 ผู้สมัครต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ ในใบสมัครให้ชัดเจน ค่าธรรมเนียม
การสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
2.3.4 ผู้สมัครสอบต้องเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบไว้มิให้สูญหาย และต้องนาบัตรนี้ไปแสดงต่อ
กรรมการในวันสอบ
3. การสอบคัดเลือกและประกาศผล
3.1 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และที่บอร์ดชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 GPAX
ร้อยละ 10
4.2 GPA กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ
ร้อยละ 20
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
(ร้อยละ 6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม (ร้อยละ 6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
(ร้อยละ 8)
4.3 คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
ร้อยละ 70
4.4 สอบสัมภาษณ์ โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ในการตอบคาถามในสาขาวิชาที่สมัคร
- พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
5. รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัส
คณะ / สาขาวิชา
สาขา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
601 สาขาวิชาจิตรกรรม
602 สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
603 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
604 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
605 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)
รวม

ปริญญา
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

6. รหัสวิชา ชื่อวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว
6.1 รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันที่สอบ
01 วาดเส้น
3 มิถุนายน 2560
02 องค์ประกอบศิลป์
3 มิถุนายน 2560
03 วาดเส้นมัณฑณศิลป์
3 มิถุนายน 2560
04 ความถนัดทางนิเทศศิลป์
3 มิถุนายน 2560
05 ออกแบบสามมิติ
3 มิถุนายน 2560
06 Sketch Design สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิถุนายน 2560

สอบทฤษฎี/ จานวน
ภาคปฏิบัติ
รับ
01, 02
01, 02
03, 04
05
06

10
15
10
15
10
60

เวลาที่สอบ
08.00 – 10.00 น.
10.10 – 12.10 น.
13.00 – 15.00 น.
15.10 – 17.10 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
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6.2 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้
- รหัสวิชา 01 – 06 เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด ยางลบ
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น

7. การประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกมีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

8. การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
8.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลาและสถานที่ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
8.2 หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
(1) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
(2) ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(6) ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายประมาณ 450 บาท

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่า
เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 60 แล้วถือว่ามีศักดิ์
และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) ปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

5
11. การรายงานตัวยืนยันสิทธ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หากผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกไม่มารายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนิสิต
12. เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย จะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13. การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน
13.1 การปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
13.2 การลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนหลังจากการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย
14. กาหนดวัดเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นายนพดล ใจเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่นั่งสอบ…………….

มบ.1
รูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
……………………………………………..
(โปรดดูคาแนะนาในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนกรอกข้อความโดยพิมพ์หรือคัดด้วยตัวบรรจง และทาเครื่องหมาย ในช่อง

)

(ระบุสาขาวิชาที่สมัคร) ………...……………………………………………..………………สอบวิชา…………..……………………….……………
ชื่อผู้สมัคร
นาย
นางสาว…………………………………………………………………………………………………….……..…...
อายุ………. ปี เชื้อชาติ…………. สัญชาติ…………..เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................…………………..…………………….
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่….…...ซอย………………………..ถนน……………………….………..ตาบล / แขวง……………………………
อาเภอ……………………………..จังหวัด……………………..………….รหัสไปรษณีย์………..……………โทรศัพท์………………….….……..
สถานภาพทางการศึกษาในปีการศึกษา 2559
สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เมื่อ พ.ศ…………..จากโรงเรียน………………………….…………………………………
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า…………………………………………………………...…..
ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย………….. ภาษาต่างประเทศ…………… สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม………..…
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี
การศึกษา 2560 และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการคัดเลือกดังกล่าว หรือข้อความที่ระบุนั้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
ตัดสิทธิ์เกี่ยวกับการเข้าศึกษา หรือสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษา และ อนุญาต
ไม่อนุญาต ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้า

ลายเซ็นผู้สมัคร…………………………………………………..……..
(…………………………….…….………..………)
วันที่……….เดือน………………….…….พ.ศ….….…..

