-สำเนำ-

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย
(โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายการ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบ
การสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบปฏิบัติ
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลขั้นสุดท้าย
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
เวลา
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 10 ต.ค. - 9 พ.ย. 59
- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
ถือวันประทับตรา
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
ไปรษณีย์วนั ที่
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙
10 ต.ค. - 9 พ.ย. 59
9 พ.ย. 59
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
เป็นวันสุดท้าย
จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองว่า
ของการรับสมัคร
“โครงการทับทิมสยาม”
- ส่งด้วยตนเอง ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง ๔๐๗ ชั้น ๔
10 - 20 ต.ค. ๕๙ 09.00-16.00 น.
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑)
๓๐ พ.ย. ๕๙
14.00 น.
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สถานทีส่ อบดูทา้ ยประกาศ

เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

17 ธ.ค. 59

09.00-16.00 น.

18 ม.ค. 60
6 - 7 ก.พ. 60

14.00 น.
-

หมายเหตุ ๑. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

2. ใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ ให้พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต แล้วลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย
2.2 เอกสารประกอบใบสมัคร ได้แก่ ประวัติผลงาน พร้อมแนบสาเนาหลักฐานแสดงความสามารถ
พิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ และหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
2..3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ปพ. ๑:๔) หรือเทียบเท่า
(1) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา ใช้ 6 ภาคเรียน
(2) ผู้สมัครที่กาลังศึกษา ใช้ 4 ภาคเรียน
2..4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2..5 สาเนาทะเบียนบ้าน
2..6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

(สำเนำ)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0741 /๒๕๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย
(โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
---------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่ง
อยู่ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที

2. คุณสมบัตคิ วามสามารถพิเศษเฉพาะด้าน มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา)
(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม
(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยจะต้องนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๔) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-๒2.2 คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (เฉพาะสาขาวิชาศิลปศึกษา)
(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์
(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับอาเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ
โดยจะต้องนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
(๓) มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์มาแสดง
(๔) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๕) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
2.3 คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย (เฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา)
(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย
(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับอาเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ
หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง ๕ ปีขึ้นไป โดยจะต้องนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง)
มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๔) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๒. จานวนที่จะเข้ารับการศึกษา
๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา รับจานวน ๑๓ คน
๒.๒ สาขาวิชาศิลปศึกษา รับจานวน ๑๔ คน
๒.๓ สาขาวิชาดนตรีศึกษา รับจานวน ๑๓ คน

3. วิธกี ารรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดาเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
(1) นักเรียนต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
(2) กรอกข้อมูลและบันทึกการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(3) พิมพ์ใบสมัคร ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ตามข้อ 4 แล้วส่งมาตามที่อยู่ข้อ 3.2
(4) โครงการนีไ้ ม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนัน้ ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและ
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
(1) ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองว่า “โครงการทับทิมสยาม”
ส่งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือตราประทับของไปรษณีย์
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นสาคัญ
(2) ส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง ๔๐๗ ชั้น ๔
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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4. ใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.๑ ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลสมบูรณ์ ให้พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต แล้วลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย
4.2 เอกสารประกอบใบสมัคร ได้แก่ ประวัติผลงาน พร้อมแนบสาเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ และหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
(ปพ. ๑:๔) หรือเทียบเท่า
(1) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา ใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน
(2) ผู้สมัครที่กาลังศึกษา ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 14.00 น. ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://www.edu.buu.ac.th

6. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
กาหนดการสอบปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สถานที่สอบดูในท้ายประกาศ
6.1 สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(๑) สอบปฏิบัติ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์
(๒) สอบข้อเขียน : เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๕๐๘ ชั้น ๕
(๓) สอบสัมภาษณ์ : เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๑๐๔ ชั้น ๑
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(๔) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านกีฬาที่ตนเองถนัด
- ผู้สมัครจะต้องเตรียมชุด และอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาให้พร้อม
- การสอบข้อเขียน สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
- การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียม
ชุดนักเรียนมาเปลี่ยนด้วย
6.2 สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
(๑) สอบปฏิบัติ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๒๐๖ ชั้น ๒
(๒) สอบข้อเขียน : เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๕๐๘ ชั้น ๕
(๓) สอบสัมภาษณ์ : เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๒๐๖ ชั้น ๒
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(๔) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติวาดเส้น
- ผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ ดินสอดา EE และอุปกรณ์
ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น
- การสอบข้อเขียน สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

-46.3 สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
(๑) สอบปฏิบัติ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๖๐๐ ชั้น ๖
(๒) สอบข้อเขียน : เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๕๐๘ ชั้น ๕
(๓) สอบสัมภาษณ์ : เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
(หน้าลิฟต์) ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(๔) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านดนตรีไทยที่ตนเองถนัด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดเตรียม
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ สาหรับการสอบปฏิบัติดนตรีไทย
ให้แก่ผู้สมัคร
- การสอบข้อเขียน สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา 14.00 น. ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://www.edu.buu.ac.th

8. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
8.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
8.3 มหาวิทยาลัยบูรพาดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการ
ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
8.4 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา (8.2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศของคณะกรรมการ
อานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอลาออก
จากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 หากไม่ดาเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทาให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ใน
การเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
8.5 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (8.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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9. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

อำณัติ ดีพัฒนำ
(นำยอำณัติ ดีพัฒนำ)
ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
อำรีย์ กุศล
(นำงสำวอำรีย์ กุศล)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

