
           
ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

ดาวนโ์หลดระเบียบการ 
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th 

18 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2559 - 

สมัครทาง Internet เว็บไซต ์ http:// regservice.buu.ac.th 18 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2559 - 

วิธีการช าระเงนิ 
ธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคารธนชาต 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

18 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2559 
ในเวลาเปิดท าการ

ของธนาคาร 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

เว็บไซต ์ http:// regservice.buu.ac.th 
หลังจากช าระเงิน 5 วัน

ท าการ 
- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร
จากเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2559 - 

ประกาศแผนผังทีน่ั่งสอบ เว็บไซต ์ http:// regservice.buu.ac.th 16 ธ.ค. 2559 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบคัดเลือก วิชา 01 – 06 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์  
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 

24 ธ.ค. 2559 
ตามประกาศ 
มหาวิทยาลยั 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบสัมภาษณ์และ 
ตรวจร่างกาย 

เว็บไซต ์ http:// regservice.buu.ac.th 13 ม.ค. 2560 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และ 
ตรวจร่างกาย 

มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 21 ม.ค. 2560 09.00 – 16.00 น. 

ประกาศผลขัน้สุดทา้ย เว็บไซต ์ http:// regservice.buu.ac.th 31 ม.ค. 2560 16.00 น. เป็นต้นไป 

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ ์
เข้าศึกษา 

เว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th 6 - 7 ก.พ. 2560 - 



 
 
 
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0770/2559 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------------------------------- 

 
     ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด 
วิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า 
1.2  ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.3  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00    
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย 
1.5  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม   
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
      2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
             หรือ http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
      2.2  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินทางธนาคารกรุงไทย  หรือธนาคาร 
             ธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

  มหาวิทยาลัยบูรพา จะยึดข้อมูลการสมัครที่มีการช าระเงินครั้งสุดท้าย  เป็นข้อมูลในการ 
  ประมวลผล  ฉะนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนช าระเงินค่าสมัคร 
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3.   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการช าระเงิน 
      3.1  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 500 บาท  
      3.2  ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต 
           ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  โดยผู้สมัครต้อง 

  เก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
      3.3  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงิน ทางเว็บไซต์  
             http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน  

  5 วันท าการ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
4.   การสอบคัดเลือกและประกาศผล 
        ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th  
5.   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

5.1  GPAX         ร้อยละ  10 
5.2  GPA  กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ     ร้อยละ  20 

 -    กลุ่มวิชาภาษาไทย     (ร้อยละ 6) 
 -    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ร้อยละ 6) 
 -    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    (ร้อยละ 8) 

5.3  คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา  ร้อยละ  70 
5.4  สอบสัมภาษณ์ โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

 -    พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ในการตอบค าถามในสาขาวิชาที่สมัคร 
 -    พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน  

6.   รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
รหสัสาขา คณะ / สาขาวิชา ชื่อปริญญา รหัสวิชาสอบ จ านวนรับ 

 
ศ 601 
ศ 602 
ศ 603 
ศ 604 
ศ 605 
ศ 606 
ศ 607 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตรกรรม 
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) 
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  

 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 
ศป.บ. 

 
01, 02 
01, 02 
03, 04 
03, 04 
03, 04 

05 
06 

 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
10 

รวม 55 
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7.   รหัสวิชา ชื่อวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และสิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว 
7.1 รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาที่สอบ 
01 วาดเส้น 24 ธันวาคม 2559 08.00 – 10.00 น. 

02 องค์ประกอบศิลป์ 24 ธันวาคม 2559 10.10 – 12.10 น. 

03 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ 24 ธันวาคม 2559 13.00 – 15.00 น. 
04 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ 24 ธันวาคม 2559 15.10 – 17.10 น. 

05 ออกแบบสามมิติ 24 ธันวาคม 2559 09.00 – 12.00 น. 

06 Sketch Design ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 24 ธันวาคม 2559 09.00 – 12.00 น. 
 

7.2  สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE   
      กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 

8.   การประกาศรายชื่อผูผ้า่นการสอบคดัเลือกมสีิทธิเ์ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th   

9.   การสอบสัมภาษณ ์และตรวจรา่งกาย 
       9.1  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
             ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลาและสถานที่ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
              การสอบคัดเลือก 
       9.2  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
    (1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ตที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 

   (2)  แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
   (3)  ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง  
   (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
   (5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
   (6)  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  
   (7)  ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายประมาณ 450 บาท 

10.  ประกาศผลขั้นสุดทา้ย 

  มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2560  
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th  
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11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
       11.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่า 
เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
       11.2  ผู้รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 60 แล้วถือว่ามีศักดิ์ 
และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์  
  11.3  ผู้รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้ง
รายชื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560 
  11.4  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (11.2) ปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
12.   การรายงานตัวยืนยันสิทธ์เพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th  ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หากผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกไม่มารายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
การเข้าเป็นนิสิต  
13.  เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  จะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
14.   การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน 
        14.1  การปฐมนิเทศ 

   นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
        14.2  การลงทะเบียนเรียน 

   นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนหลังจากการปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.   ก าหนดวัดเปิดภาคเรียน 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
  ประกาศ ณ วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 

           (ลงชื่อ)          อาณัติ  ดีพัฒนา 
                          (นายอาณัติ  ดีพัฒนา) 
                                         ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน  
                                             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
               ส าเนาถูกต้อง        

           
          (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

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

