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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0371 / 2563 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคปฏิบัติ และวิธีการสอบภาคปฏิบัติ  
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------------------------- 

 
          ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็น
อันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ   
      อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1498/2562 เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
การศึกษา 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0329/2563 เรื่อง เลื่อนการสอบภาคปฏิบัติ ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2563 จากวันที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2563  

    ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบภำคปฏิบัติ 
เป็นสอบภำคปฏิบัติ online วันที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอบภำคปฏิบัติ 
เป็นแบบ Video Call ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการ
รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อไปนี้ 
 
1.  รหัสวิชำ ช่ือวิชำ วันเวลำที่สอบคัดเลอืก และหอ้งสอบปฏิบัต ิTCAS online 
     1.1  รหสัวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ 
 
รหัสวิชำ  ชื่อวิชำ  วันที่สอบ เวลำที่สอบ 

01 วาดเส้น 10 เมษายน 2563 08.00 – 10.00 น. 
02 องค์ประกอบศิลป์ 10 เมษายน 2563 10.10 – 12.10 น. 
03 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ 10 เมษายน 2563 13.00 – 15.00 น. 
04 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ 10 เมษายน 2563 15.10 – 17.10 น. 
05 ออกแบบสามมิติ 10 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 
06 Sketch Design ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 
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     1.2  ห้องสอบปฎิบัติ TCAS online 

 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ (01 / 02) 
 สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ภาคปกติ (01 / 02) 
 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ (03 / 04) 
 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ (03 / 04) 
 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกต ิ(03 / 04) 
 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ (05) 
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ (06) 

  
2.  สิ่งที่ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมตัว 
     2.1  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดส่งอีเมล์ขั้นตอนการสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียม 
เครื่องมือ อุปกรณ ์และขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ไปยังผู้มีสิทธิ์สอบ เพ่ือท าความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-9960642, 089-9353533  
     2.2  ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมหลักฐาน และอุปกรณ์ส าหรับการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.2.1  บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  
 2.2.2  กระดาษขาว ขนาด A2 และกระดาษรองวาดรูป 
 2.2.3  เครื่องเขียน อุปกรณก์ารวาดรูป เช่น ดินสอ HB, 6B หรือ EE ไม้บรรทัด ยางลบ  
  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น ดินสอสีไม้ สีโปสเตอร์ สีน้ า สีอะคริลิก เป็นต้น 
    2.2.4  ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 

(1)  สถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอ มุมมองถ่ายชัดเจน 
(2)  โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

   (3)  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 
(4)  ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี) 

     2.3  ผู้เข้าสอบจะต้องท าการลงทะเบียนใน Google form ส ำหรับลงทะเบียนกำรเข้ำสอบ 
ที่ได้รับจากอีเมล์ ระหว่ำงวันที่ 2 - 6 เมษำยน พ.ศ. 2563  เพ่ือท าการยืนยันว่าจะเข้าสอบภำคปฏิบัติ 
online ในวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2563 รับลิงค์เพ่ือเข้าห้องสอบ online หลังลงทะเบียน และนัดหมาย 
เพ่ือทดลองระบบเชื่อมต่อ ในวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 9.00 - 11.00 น. 
     2.4  ระบบห้องสอบ online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Hangouts Meet by Google 
ซ่ึงผู้เข้าสอบจะสามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกลิงค์ท่ีส่งให้ผ่านอีเมล์  

  
3.  ขั้นตอนกำรเข้ำใช้ Hangouts Meet by Google 
     3.1  กำรเข้ำสอบผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก 
  3.1.1  จากในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้าห้องสอบ เพ่ือเข้าสู่ระบบห้องสอบ (โดยเว็บเบราว์เซอร์  
  ที่สนับสนุนการใช้งานที่ดีที่สุดคือ Google Chrome) 
           3.1.2  Sign in โดยอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย 
   3.1.3  คลิดปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบ 
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     3.2  กำรเข้ำสอบผ่ำนโทรศัพท์มือถือ  
 3.2.1  จากในอีเมล์ คลิกท่ีลิงค์เข้าห้องสอบ เพ่ือเข้าสู่ระบบห้องสอบ 
  3.2.2  ระบบจะสอบถามเพ่ือให้ติดต้ังแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet by Google 
 3.2.3  Sign in เข้าใช้งานด้วยอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย 
 3.2.4  แตะปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพ่ือเข้าสู่ห้องสอบ 

 3.2.5  ให้ท าการเข้าสอบก่อนเวลา 30 นาท ีเพ่ือตรวจบัตรประชาชน ยืนยันตัวตน  
   ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนดังภาพ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ   
  และยืนยันเป็นข้อความในช่อง chat ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 3.2.6  กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบการจัดตั้งกล้องของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด  

โดยผู้เข้าสอบ จะต้องจัดตั้งกล้องให้เห็นทั้งหน้าผู้เข้าสอบและส่วนของกระดาษ  
วาดภาพท าข้อสอบ จ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ดังภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2.7  กรรมการท าการแจกโจทย์และชี้แจ้งการสอบ โดยห้องสอบ online จะปิดไม่ให้เข้า  
  หลังจากการ สอบด าเนินไปแล้ว 15 นาที 
 3.2.8  ผู้เข้าสอบท าการสอบตามรหัสวิชาที่สมัครสอบ และในระหว่างการสอบ กรรมการสามารถ  
         ให้ผู้เข้าสอบเปลี่ยนมุมกล้องเพ่ือดูรายละเอียดของการท างานบนกระดาษเป็นระยะๆ  
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    3.2.9  เมื่อจบการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องส่งภาพส าเร็จของการสอบมาทาง Google Drive  
ของแต่ละรำยวิชำ ภายใน 30 นาท ีโดยแต่ละภาพจะต้องมีความชัดเจน และมีมุมมอง  
ดังต่อไปนี้ (ให้ผู้เข้าสอบ sign in เพ่ืออัพโหลดงานใน Google drive ด้วยอีเมล์ที่แจ้งให้ไว้  
กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น) 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

(1) ภาพตรงชัดเจน                                   (2) ภาพชิ้นงานกับผู้เข้าสอบ  
     (ไฟล์ .jpg และ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกินภาพละ 3 MB)        

 
 3.2.10  ผู้เข้าสอบจะต้องรอยืนยันการได้รับภาพผลงานส าเร็จจากทางกรรมการคุมสอบ  
  ผ่านทางช่อง chat ก่อน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ 
  3.2.11  ไมอ่นุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 

     3.3  กำรรำยงำนปัญหำกำรสอบ  
  3.3.1  ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบการเข้าอยู่ในห้องสอบเสมอ หากผู้เข้าสอบสัญญาณขาดหาย  

และหลุดออกไป จากห้องสอบให้รีบเข้ามาใหม่ทันที หรือในกรณีไม่สามารถ  
เข้ามาได้ใหม่แล้ว ให้ผู้เข้าสอบรายงานปัญหาเข้ามาใน Google form ส ำหรับ  
รำยงำนปัญหำ ภายในช่วงเวลาสอบ กรรมการจะตรวจสอบปัญหาและตอบกลับ  
ทางอีเมล์เพื่อพิจารณาการนัดหมายเข้าสอบอีกครั้ง 

  3.3.2  หากผู้เข้าสอบไม่รายงานปัญหาเข้ามาในระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า  
  เป็นการสละสิทธิ์ 
  3.3.3  หลังจบการสอบผู้เข้าสอบจะได้รับอีเมล์ยืนยันว่าการเข้าสอบเสร็จสมบูรณ์  

และได้รับผลงาน ของผู้เข้าสอบแล้ว 
  3.3.4  หากเกิดความผิดพลาดในการรับภาพผลงานส าเร็จ กรรมการคุมสอบสามารถโทร 

ติดต่อผู้เข้าสอบ เพ่ือให้จัดการส่งข้อมูลให้เรียบร้อยได้  
  3.3.5  กรณีท่ีมีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น  

ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถ  
รายงานปัญหาเข้ามาใน Google form ส ำหรับรำยงำนปัญหำ ภายในช่วงเวลา  
ของการสอบ  

  3.3.6  กรรมการจะตรวจสอบปัญหาและตอบกลับทางอีเมล์เพื่อพิจารณาการนัดหมาย  
เข้าสอบอีกครั้ง 

  3.3.7  การสอบครั้งที่ 2 ให้ปฏิบัติตามกระบวนการของวันสอบปกติ 
  3.3.8  หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้เป็นครั้งที่ 2 ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ 
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4.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบปฏิบัติ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียร่ิงเฮ้ำส ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์  

ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   

  
  ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

     (ลงชื่อ)               สมถวิล  จริตควร 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                  ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
               ส าเนาถูกต้อง        
              นพดล  ใจเจริญ 
          (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 


