ปฏิทินการสอบคัดเลือก
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2558
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการ
และการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ดาวน์โหลดระเบียบการที่ website
15 ต.ค. - 21 พ.ย. 2557
http://regservice.buu.ac.th
Website http://regservice.buu.ac.th 15 ต.ค. - 21 พ.ย. 2557
- ส่งด้วยตนเอง ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ถือเอาวันประทับตรา
- ส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายวิชาการ
ของไปรษณีย์วันที่
การส่งใบสมัคร และหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 ต.ค. - 22 พ.ย. 2557
22 พ.ย. 2557
ประกอบการสมัคร
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
เป็นวันสุดท้าย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ของการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ทดสอบปฏิบัติ และสอบ
Website http://regservice.buu.ac.th
12 ธ.ค. 2557
16.00 น. เป็นต้นไป
สัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ และสอบ
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
27 ธ.ค. 2557
08.00 – 16.00 น.
สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า Website http://regservice.buu.ac.th
14 ม.ค. 2558
16.00 น. เป็นต้นไป
ศึกษา
และดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
website http://smartreg.buu.ac.th
11 - 13 ก.พ. 2558
และส่งเอกสารรายงานตัว

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0684/2557
เรื่อง การรับสมัครสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2558
----------------------------------------มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี
การศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาจากประวัติความสามารถพิเศษทางศิลปะและจากรางวัลในทางศิลปะที่ได้รับระหว่าง
ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม หรือพิจารณาจากผลงานความสามารถทางศิลปะในแต่ละสาขาวิชา ตามที่
ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
2. สาขาวิชาที่สมัคร
2.1 สาขาวิชาจิตรกรรม
2.2 สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
(1) วิชาเอกกราฟิกอาร์ต
(2) วิชาเอกกราฟิกมีเดีย
2.3 สาขาวิชานิเทศศิลป์
(1) วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
(2) วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา
(3) วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
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2.4 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
2.5 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. จานวนที่จะรับเข้าศึกษา
จานวนที่จะรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินผลจากคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4.2 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง และพิมพ์ใบสมัครออกมา
พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย (รายละเอียดในข้อ 4.4) แล้วส่ง
ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมแฟ้มผลงานมาทางไปรษณีย์
มาทีฝ่ ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (จะถือเอาวัน
ประทับตราไปรษณีย์ ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
4.3 กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ จะต้องชาระเงินค่าสมัครสอบจานวน 500 บาท
ในวันรายงานตัวสอบปฏิบัติ (วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
4.4 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (พร้อมติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
(4) ใบรับรองหรือหลักฐานประวัติและผลงานที่ชนะการประกวด หรือการแสดงศิลปะในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน หรือทั่ว ๆ ไป (ใช้เป็นสาเนา)
(5) ใบรับรองของหัวหน้าสถานการศึกษา
5 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
5.2 กาหนดการสอบและรายงานตัวสอบปฏิบัติ
5.2.1 การรายงานตัวสอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติจะต้องรายงานตัว ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.30 – 08.00 น.
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5.2.2 กาหนดการสอบ
ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ดังนี้
(1) ผู้ที่สมัครเข้าสาขาวิชาจิตรกรรม และสาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย จะต้อง
สอบวิชาวาดเส้น เวลา 08.00 – 10.00 น. และสอบวิชาองค์ประกอบศิลป์ เวลา 10.10 – 12.10 น.
(2) ผู้ที่สมัครเข้าสาขาวิชานิเทศศิลป์ จะต้องสอบวิชาวาดเส้นมัณฑณศิลป์ เวลา 08.00 – 10.00 น.
และสอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ เวลา 10.10 – 12.10 น.
(3) ผู้ที่สมัครเข้าสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ จะต้องสอบวิชาออกแบบสามมิติ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
(4) ผู้ที่สมัครเข้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องสอบวิชา Sketch Design
สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
5.2.3 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
7. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิต ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นายนพดล ใจเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

อาณัติ ดีพัฒนา
(นายอาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

-1พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
โปรดเขียนเครื่องหมาย ( / ) หน้าข้อความที่เป็นหลักฐานและจัดเรียงเอกสารส่งตามลาดับ ดังนี้
(เฉพาะข้อ 2-3 ไม่ต้องส่งตัวจริงแต่ให้เขียนรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกากับไว้แนบมาพร้อม
ใบสมัคร)
( )
( )
( )
( )
( )

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (พร้อมติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมลงนามกากับสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (พร้อมลงนามกากับ
สาเนาถูกต้อง)
4. ใบรับรองหรือหลักฐานประวัติและผลงานที่ชนะการประกวด หรือการแสดงศิลปะในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน หรือทั่ว ๆ ไป (พร้อมลงนามกากับสาเนาถูกต้อง)
5. ใบรับรองของหัวหน้าสถานการศึกษา
รวมทั้งสิ้น ......................... รายการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ครบถ้วนแล้ว
หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงชื่อผู้สมัคร ..........................................................................
(.............................................................................)
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ 1. หากส่งหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตรวจสอบภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครหรือหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม
ทางมหาวิทยาลัยบูรพา จะดาเนินการทางกฎหมาย และให้พ้นสภาพของนิสิตทันที

2. ประวัติการแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ
ชื่อ............................................................ นามสกุล...............................................................
ประวัติผลงานด้าน..................................................................................................................
ปี พ.ศ. ................................ ถึง พ.ศ. .................................
วัน เดือน ปี

หน่วยงานที่จัด

ระดับ

ชื่อหรือหัวข้อการแข่งขันหรือการประกวด

รางวัล

รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล

-2-

หมายเหตุ ให้ระบุประเภทของรางวัล เช่น เกียรติบัตร หรือโล่ เป็นต้น

-3คารับรองของหัวหน้าสถานการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่สมัครสอบโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม
(โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2558
------------------------------ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………….. ตาแหน่ง…………………………………
สถานศึกษา……………………………………………. อาเภอ…………………. จังหวัด…………………..
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว………………………………………………. ผู้สมัคร
( 1 ) มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
( 2 ) มีคุณสมบัติและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
( 3 ) ข้อความ และหลักฐานที่นามาแสดงเป็นจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ……………………………………………………
(……………………………………….………..…)
ตาแหน่ง……………………………………….…..…………
(ประทับตราของสถานศึกษาเป็นสาคัญ)
วันที่……..…. เดือน…………………….. พ.ศ……………

