-สำเนำ-

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรรับตรง คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2566
รายการ
ลงทะเบียนระบบ mytcas

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
https://student.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
กำรส่งแฟ้มสะสมผลงำนและคลิป
กำรสอบปฏิบัตติ ำมโจทย์

- https://mupa.buu.ac.th

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบปฏิบัติ
และสอบสัมภำษณ์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน)
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบปฏิบัติ
และสอบสัมภำษณ์ มีสิทธิ์ยนื ยันสิทธิ์
Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
สละสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน
หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี
1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป
24 พ.ย. 2565 - 10 ม.ค.
2566
24 พ.ย. 2565 - 10 ม.ค.
2566

เวลา
-

24 พ.ย. 2565 - 11 ม.ค.
2566

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของ
หน่วยงำน

หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำ
กำร

-

25 ม.ค. 2566

16.00 น.

28 - 29 ม.ค. 2566

09.00 น.

7 ก.พ. 2566

16.00 น.

https://student.mytcas.com

7 - 8 ก.พ. 2566

-

https://student.mytcas.com

9 ก.พ. 2566

-

10 ก.พ. 2566

16.00 น.

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

15 - 16 ก.พ. 2566
27 - 30 มิ.ย. 2566
1 ก.ค. 2566

1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
- คณะดนตรีและกำรแสดง โทร. 038-102-566 ต่อ 101
- งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โทร. 038-102-643 และ 038-102-721
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
4. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0

-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1231 /2565
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรรับตรง คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2566
--------------------------------------------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2566 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนดนตรีและกำรแสดงเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี และเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2566 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง หรือได้เข้ำร่วมโครงกำร
ด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร โดยให้ดำเนินกำรดังนี้
1.2.1 เรียนรำยวิชำจำก BUU MOOC หรือ เรียนรำยวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำทั้งระบบปกติ
หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ
1.2.2. เข้ำค่ำยวิชำกำรตำมเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้กำรเข้ำค่ำย
วิชำกำรเป็นเกณฑ์กำรรับสมัครเข้ำศึกษำเพิ่มเติมจำกข้อ 1 ดูรำยละเอียดได้จำกลิงค์ด้ำนล่ำง)
1.2.3. ยื่นผลกำรเรียน และกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร (ถ้ำมี) ในกำรสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสม
ผลงำน (Portfolio)
**ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ PRE-BUU ได้ที่ http://service.buu.ac.th/index.php/pre-buu
1.3 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำกำรสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
* โรคจิตต่ำง ๆ
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
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โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชำเอก ดังนี้
1. วิชำเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย
- กลุ่มวิชำปี่พำทย์
- กลุม่ ขับร้องเพลงไทยเดิม
* (ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ ระนำดเอก,
ระนำดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่ใน, จะเข้, ซออู้, ซอด้วง และขับร้องเพลงไทยเดิม)
2. วิชำเอกดนตรีสำกล ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก
- กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง
- กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส
- กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม
- กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง
- กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี
* (ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ Voice,
Woodwind, Brass, Percussion, Piano Classic, Piano Jazz, Drum set, Electric Guitar,
และ Bass Guitar
2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
* โรคจิตเภทต่ำง ๆ
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดงเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมศำสตร์
ศิลปะกำรแสดงทั้งศำสตร์ละคร นำฏศิลป์ไทย กำรเต้น งำนออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรแสดง
และศำสตร์กำรสร้ำงสรรค์งำน ออกแบบหลักสูตรให้จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบโมดูลกำรเรียนรู้ โดยออกแบบให้
ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 เรียนวิชำบังคับเอกในโมดูลของแต่ละวิชำเอก และเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นิสิตจะเลือกลงเรียนโมดูล
วิชำเอกบังคับด้ำนเครื่องมือ ตำมควำมถนัดของแต่ละคน หลักสูตรแบ่งเป็น 2 วิชำเอกคือ 1) วิชำเอกนำฏศิลป์และ
กำรกำกับลีลำ 2) วิชำเอกศิลปะกำรละคร (ผู้สมัครสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดหลักสูตรก่อนสมัครได้ที่
www.mupabuu.com โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชำเอก ดังนี้
1. วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ประกอบด้วยกลุ่มวิชำต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย
2) กลุ่มวิชำกำรเต้น

-3มุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์และกำรฝึกปฏิบัติ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนำฏศิลป์ไทยและ
วิชำกำรเต้นควบคู่กัน โดยสำมำรถเลือกเรียนโมดูลกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจและควำมถนัด ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
ตัวอย่ำงโมดูลที่สำมำรถลงเรียนได้ ได้แก่ โมดูลกำรกำกับลีลำ โมดูลกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย
โมดูลกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง โมดูลศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรพัฒนำ และโมดูล กำร
จัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง
2. วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วยกลุ่มวิชำต่อไปนี้
1) กลุ่มทักษะกำรแสดง
- สำหรับผู้สนใจเป็นนักแสดง เรียนทุกทักษะด้ำนกำรแสดง ทั้งกำรแสดงละคร กำรร้องเพลง
กำรเต้น
2) กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์และกำรกำกับกำรแสดง
- สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้กำรกำกับ ซึง่ หลักสูตรนี้ขยำยพื้นที่ให้นิสิตได้ลองสร้ำงงำนกำกับในสื่อ
3) กลุ่มกำรเขียนบทสำหรับศิลปะกำรแสดง
- สำหรับผู้ที่สนใจศำสตร์กำรเล่ำเรื่องทั้งละครเวที โทรทัศน์ ภำพยนตร์
4) กลุ่มกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับกำรแสดง
- สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยกำรแสดงในทุกรูปแบบ
5) กลุ่มงำนฉำกและแสงสำหรับกำรแสดง
- สำหรับผู้ที่สนใจทำงำนเบื้องหลังสำมำรถเป็นทั้งนักออกแบบและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนฉำก
และแสงในงำนบันเทิง
วิชำเอกศิลปะกำรละครจะเรียนรำยวิชำเอกบังคับในโมดูลทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้ำนศิลปะกำรละคร
ร่วมกัน และเลือกเรียนวิชำบังคับเอกในโมดูลตำมควำมสนใจและควำมถนัดในระดับชั้นปีที่ 2 โมดูล ประกอบด้วย
โมดูลทักษะกำรแสดง โมดูลกำรสร้ำงสรรค์และกำรกำกับกำรแสดง โมดูลกำรเขียนบทสำหรับศิลปะกำรแสดง
โมดูลกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับกำรแสดง และโมดูลงำนฉำกและแสงสำหรับกำรแสดง
นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถเลือกเรียนวิชำเอกเลือกเพื่อเสริมทักษะเฉพำะให้กับตนเองในโมดูลต่อไปนี้ โมดูล
กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย โมดูลกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง โมดูล
ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรพัฒนำ และโมดูลกำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
* โรคจิตต่ำง ๆ
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยด้ำนคือ
1) ควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2) ทักษะกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อในช่องทำงทั้งออนไลน์และออฟไลน์

-43) ควำมรู้ในกำรจัดกำรผลิตงำนสื่อบันเทิง และงำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ
4) ควำมรู้เรื่องธุรกิจเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสร้ำงและประกอบกำรธุรกิจสื่อ ร่วมทั้งสำมำรถเป็น
บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรในธุรกิจสื่อบันเทิงและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ได้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง โดยกำรศึกษำ
ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นกำรปูพื้นฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นและองค์ควำมรู้พื้นฐำนสำหรับหลักสูตร
เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ แนวคิดเรื่องกำรสร้ำงมูลค่ำในวัฒนธรรม แนวคิด
เรื่องกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล และทักษะในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อ เช่น กำรถ่ำยทำ กำรตัดต่อ กำรออกแบบ
เพื่อกำรสื่อสำร
ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือกที่เน้นควำมสนใจเฉพำะ
โดยนิสิตสำมำรถเลือกเรียนในวิชำเลือก 2 โมดูล คือ
1) โมดูลกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์สำระบันเทิงในสื่อดิจิทัล สำหรับผู้ที่สนใจงำนด้ำนสื่อภำพใน
แพลตฟอร์มต่ำงๆ
2) โมดูลกำรสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ สำหรับผู้ที่สนใจสร้ำงสรรค์งำนอีเวนต์และ
กำรผลิตกำรแสดง
ในชั้นปีที่ 3 เทอมปลำย และปีที่ 4 เทอมต้น นิสิตจะต้องจัดทำโครงกำรธุรกิจสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ ของตนเอง และนิสิตต้องไปฝึกประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำรธุรกิจด้ำนสื่อและวัฒนธรรรม
สร้ำงสรรค์ ในภำคปลำยของกำรศึกษำในชั้นปีที่ 4
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ คือกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบกำหนดให้

3. การสมัครคัดเลือก
1) ผู้สมัครต้องทำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 - 10 มกรำคม พ.ศ. 2566
4) ส่งแฟ้มสะสมผลงำน และคลิปกำรสอบปฏิบัติตำมโจทย์ ที่เว็บไซต์ https://mupa.buu.ac.th
ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 - 10 มกรำคม พ.ศ. 2566
5) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
6) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท
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4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
4.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 –
11 มกรำคม พ.ศ. 2566 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 11 มกรำคม
พ.ศ. 2566 จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มกี ำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครัง้ มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
5.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
5.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 - 10 มกรำคม พ.ศ. 2566
หำกพ้นกำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้

6. รหัสสาขา สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
10190114800201AAL0003
10190114800201ABL0003
10190114800401AAL0003
10190114800401ABL0003
10190114900101A0L0003

วิชาเอก
สำขำวิชำดนตรี (วิชำเอกดนตรีไทย) ภำคปกติ
สำขำวิชำดนตรี (วิชำเอกดนตรีสำกล) ภำคปกติ
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (วิชำเอกนำฏศิลป์และ
กำรกำกับลีลำ) ภำคปกติ
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (วิชำเอกศิลปะกำร
ละคร) ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ ภำคปกติ
รวม

7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

ปริญญา
ศป.บ.
ศป.บ.

จานวนรับ

ศป.บ.

15

ศป.บ.

25

ศศ.บ.

30

7
35

112

7.1 คะแนนสอบปฏิบัติ
ร้อยละ 60
7.2 คะแนนสอบสัมภำษณ์
ร้อยละ 20
7.3 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)
ร้อยละ 20
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ โดยพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ
คะแนนสอบสัมภำษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะกำหนด

-63. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคุณสมบัติ
เฉพำะที่คณะได้กำหนดไว้
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผล
กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

8. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว
8.1 รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน

1. แฟ้มสะสมผลงำน จำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ ส่งทำงเว็บไซต์ https://mupa.buu.ac.th
ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 - 10 มกรำคม พ.ศ. 2566
2. เน้นหลักฐำนที่แสดงผลกำรเรียน ควำมสำมำรถพิเศษหรือผลงำน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสำขำวิชำที่ตนสมัครเรียน
3. สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรแสดงหรือชิ้นงำนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสำขำที่สมัครเรียน
ใส่เป็นผลงำนในแฟ้มสะสมผลงำนได้
8.2 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
8.2.1 ปฏิบัติดนตรีไทย
กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสำยและกำรขับร้องเพลงไทย
- เลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลง ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น, เพลงนกขมิ้น สำมชั้น, เพลง
เต่ำกินผักบุ้ง, เพลงตับวิวำห์พระสมุทร, เพลงลำวคำหอม, เพลงลำวดำเนินทรำย, เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หำง
ยำว สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้ำลอดใต้ทรำย สองชั้น
กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พำทย์
- ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลง ได้แก่ เพลงชุดโหมโรงเย็น, เพลงเรื่องสร้อยสน,
เพลงเรื่องพระรำมเดินดง, เพลงมหำฤกษ์ (ทำงไทย), เพลงมหำชัย (ทำงไทย), เพลงกล่อมนำรี เถำ, เพลงแป๊ะ สำมชั้น,
เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, เพลงนกขมิ้น สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง
โดยเลือกปฏิบัติ จำนวน 1 เพลง
8.2.2 ปฏิบัติดนตรีสากล
8.2.2.1 กลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic
Wood wind ( เครื่องลมไม้) / Brass wind (เครื่องลมทองเหลือง) / (Percussion & Pitch
Percussion (เครื่องกระทบและเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง) / Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave)

-78.2.2.2 กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular
และขับร้องลูกทุ่ง)
(1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง โดยเป็นเพลงภำษำต่ำงประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง และ
เพลงภำษำไทย 1 เพลง
(2) ปฏิบัติขับร้องลูกทุ่ง
ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเพลงที่สำมำรถแสดงถึงควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนกำรขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง จำนวน 2 เพลง (เพลงช้ำและเพลงเร็วอย่ำงละ 1 เพลง)
8.2.2.3 กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม
ทักษะการเล่นเครื่องมือ (แยกตามเครื่องมือ)
(1) Pop Piano
1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ำกว่ำ 3 นำที
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(2) Pop Guitar
1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ำกว่ำ 3 นำที
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(3) Pop Bass
1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ำกว่ำ 3 นำที
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(4) Pop Drumset
1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ำกว่ำ 3 นำที
2. เล่นจังหวะพื้นฐำนดังต่อไปนี้จังหวะจำนวน 16 ห้อง พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ
(Metronome) (อัตรำควำมเร็วของจังหวะตำมควำมเข้ำใจและควำมถนัดผู้สอบ) (ไม่จำเป็นต้องต่อเป็นคลิป
เดียวกัน สำมำรถแยกเป็นส่วนๆได้)
2.1 Funky
2.2 Shuffle
2.3 Bossa Nova
2.4 Samba

-83. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐำนกลองชุดที่ให้มำด้วยเทคนิค Single
stroke ที่ควำมเร็วไม่เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome)
8.2.2.4 กลุ่มปฏิบัติดนตรีแจ๊ส
ทักษะกำรเล่นเครื่องมือ (แยกตำมเครื่องมือ)
(1) Jazz Wind Instruments (Saxophone,Trumpet,Trombone)
1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อื่นๆ พร้อมดนตรีประกอบ
(Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
- เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ
- เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จำนวน 2 รอบ
- เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(2) Jazz Piano
1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อื่นๆ พร้อมดนตรีประกอบ
(Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
- เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ
- เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จำนวน 1 รอบ
- เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จำนวน 1 รอบ
- เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขำขึน้ และขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(3) Jazz Guitar
1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อื่นๆ พร้อมดนตรีประกอบ
(Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ
- เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จำนวน 1 รอบ
- เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จำนวน 1 รอบ
- เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ

-9(4) Jazz Bass
1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อื่นๆ พร้อมดนตรีประกอบ
(Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
- เล่นทำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จำนวน 1 รอบ
- เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Walking Bass ) จำนวน 2 รอบ
- เล่นทำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จำนวน 1 รอบ
2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 75
BPM อย่ำงละ 1 รอบ
(5) Jazz Drumset
1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถพร้อมดนตรีประกอบ (Backing
track) ควำมยำวไม่เกินต่ำกว่ำ 3 นำที
2. เล่นจังหวะ Medium Swing ทีแ่ สดงถึงควำมสำมำรถจังหวะจำนวน 32 ห้องที่
แสดงถึงควำมสำมำรถ พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) (อัตรำควำมเร็วของจังหวะ 120 BPM)
3. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐำนกลองชุดที่ให้มำด้วยเทคนิค Single
Stroke ที่ควำมเร็วไม่เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome)*
8.2.2.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี ผู้เรียนนำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรทำงำนด้ำนกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์
เพื่อประพันธ์ดนตรีและสื่อสมัยใหม่และกำรทำงำนระบบเสียงในอุตสำหกรรมดนตรี โดยต้องเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
1) ทักษะกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐำน
2) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) ทักษะกำรฟัง (Ear Training)
3) ทักษะกำรขับร้องเบื้องต้นในบทเพลงสมัยนิยมภำษำต่ำงประเทศ

8.2.3 ปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา
ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมกำรแสดงนำฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่
1) กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย
(1) รำมำตรฐำน เช่น รำแม่บทเล็ก รำเพลงช้ำ-เร็ว ระบำดำวดึงส์ ระบำสี่บท รำ
กฤษฎำภินิหำร ฉุยฉำยวันทอง ฉุยฉำยเบญกำย ฉุยฉำยพรำหมณ์ หรืออื่นๆ จำนวน 1 เพลง
(2) รำพื้นเมืองหรือกำรแสดงนำฏศิลป์สำกลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลำ
ประกอบเพลง บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์ เป็นต้น
2) กลุ่มวิชำกำรเต้น
(1) กำรแสดงนำฏศิลป์สำกล 1 ชุดกำรแสดง ที่มีแสดงให้เห็นควำมทักษะสำมำรถทำงด้ำนกำร
เต้นแบบตะวันตก เช่น บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์ เป็นต้น
(2) กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภทอื่น ๆ 1 ชุดกำรแสดงที่แสดงให้เห็นทักษะกำรเต้นที่หลำกหลำย
เช่น นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ รำวงมำตรำฐำน จินตลีลำ โคเวอร์แดนซ์ เชียร์แดนซ์ คัลเลอร์กำร์ดแดนซ์
เป็นต้น

-108.2.4 ปฏิบัติทางศิลปะการละคร
(1) ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติกำรแสดงโดยนำเสนอกำรแสดงที่สำมำรถแสดงให้คณะกรรมกำรเห็น
ว่ำท่ำนมีศักยภำพและควำมเข้ำใจในด้ำนกำรแสดงหรือกำรละคร สำมำรถพัฒนำและเข้ำศึกษำต่อได้อย่ำงมี
คุณภำพ โดยมีควำมยำวกำรแสดงไม่เกิน 5 นำที
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม
วิชาการเขียนบท เท่านั้น
8.2.5 ปฏิบัติทางการออกแบบเพื่อการแสดง
(1) ผู้เข้ำสอบปฏิบัติกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE
กระดำนรองเขียน ไม้บรรทัด ยำงลบ พู่กัน และสีที่ผู้เข้ำสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น
(2) ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงำนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำร
ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรวำดเส้น หรือ กำรออกแบบ เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

8.2.6 ปฏิบัติการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ให้ผู้สมัครจัดทำคลิปวิดิโอ 1 คลิป บน แอปพลิเคชัน ติ๊กต๊อก (Tik Tok) โดยในคลิปประกอบไปด้วย 2 ส่วน
ควำมยำวรวมกันไม่เกิน 5 นำที มีเนื้อหำดังนี้
ส่วนที่ 1
ให้ผู้สมัครนำเสนอคอนเทนต์วิดิโอใน Tik Tok ภำยใต้แนวคิด “ฉันจะไปล่ำ ขุมทรัพย์บูรพำ” โดยนำเสนอ
เรื่องรำวประสบกำรณ์ชีวิต และควำมสนใจที่ทำให้อยำกมำเรียน หลักสูตรกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ รวมถึง ชื่อวิชำที่ผู้สมัครสนใจจำนวน 3 วิชำพร้อมบอกว่ำ วิชำเหล่ำนี้จะพำให้ผู้สมัครไปถึงอำชีพใน
ฝันได้อย่ำงไร
1) กำรตัดต่อที่ช่วยสนับสนุนกำรเล่ำเรื่อง
2) มีกำรใช้เสียงบรรยำยและกำรปรำกฏตัวของผู้สมัครในคลิป (ภำพเสียง ชัดเจน)
3) ดนตรีที่ส่งเสริมให้คอนเทนต์สนุก
4) มีกำรแทรกภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวประกอบในคลิป
5) มีภำพเบื้องหลังให้เห็นกำรปฏิบัติงำนของผู้สมัครในตอนท้ำยของคลิป (ไม่นับรวมเวลำ)
6) หำกมีกำรใช้คลิปของ Creator อื่น ให้ใส่อ้ำงอิงด้วย
เวลำในวีดีโอส่วนแรกไม่เกิน 1.30 นำที
ส่วนที่ 2
ให้ผู้สมัครตอบคำถำมว่ำ ถ้ำผู้สมัครได้โจทย์ในกำรยกระดับ ประเพณีในภำคตะวันออก ให้เป็นเทศกำล
ระดับนำนำชำติ โดยเลือกเทศกำลดังต่อไปนี้
2.1 ประเพณีกองข้ำว
2.2 ประเพณี ขึ้นเขำเผำเขำหลำม
2.3 ประเพณีแม่ศรี ผีกระด้ง
2.4 งำนชักพระบำท
2.5 งำนทอดผ้ำป่ำกลำงน้ำ
2.6 งำนแห่บั้งไฟ - ปรำจีนบุรี
ผู้สมัครจะเลือกวัฒนธรรมอะไรที่น่ำสนใจมำนำเสนอต่อชำวโลก นำเสนอภำยใต้แนวคิด (concept)
อะไร โดยมีงบประมำณให้จัด 500 ล้ำนบำท โดยคลิปส่วนที่ 2 ควำมยำวไม่เกิน 3.30 นำที

-11เนื้อหาดังนี้
1) รูปแบบกิจกรรมที่จะจัด ควำมน่ำสนใจของกิจกรรม สิ่งที่ดึงดูดให้กิจกรรมนี้น่ำสนใจ และยังรักษำ
รำกเหง้ำทำงวัฒนธรรมดั้งเดิมได้โดยสำมำรถผสมผสำนรูปแบบอีเวนต์ที่ทันสมัยไว้ด้วย
2) กลุ่มเป้ำหมำยของกิจกรรม
3) สื่อประชำสัมพันธ์ที่จะใช้ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย (ใช้สื่ออะไรบ้ำง- ตัวอย่ำง)
4) แจกแจงงบประมำณ
เงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรสอบปฏิบัติ
1) ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและคลิปกำรสอบปฏิบัติ หำกขำดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
จะตัดสิทธิ์กำรสอบปฏิบัติทันที
2) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนกำรสอบปฏิบัติรวมกันทั้งสององค์ประกอบผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป
จึงจะได้รับกำรพิจำรณำผ่ำนเข้ำสอบสัมภำษณ์

9. การส่งแฟ้มสะสมผลงานและคลิปการสอบปฏิบัติ

ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและคลิปกำรสอบปฏิบัติตำมโจทย์ที่วิชำเอกกำหนด ตำมข้อ 8.1
(รำยละเอียดแฟ้มสะสมผลงำน) ภำยในวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2566 โดยจัดส่งที่ https://mupa.buu.ac.th
(หากผู้สมัครไม่ส่งคลิปการสอบปฏิบัติจะถูกตัดสิทธ์การเข้าสอบสัมภาษณ์)

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2566
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การสอบสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28 – 29 มกรำคม พ.ศ. 2566
(อำจใช้วันเดียว) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่ำนสอบระบบออนไลน์พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ 2566
(2) บัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง)
(3) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

12. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing
House ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

13. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
13.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2566 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
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14. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

15. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
15.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
15.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

16. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

