
-ส ำเนำ- 
 
 

 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงการรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
หมายเหตุ         1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

    2.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
   -  คณะดนตรีและกำรแสดง  โทร. 0 38102 566 ต่อ 101 
   -  งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
      โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 

   3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
      4.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 64 

   5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX 
 

 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            
เวลา 

รับสมัคร http://regservice.buu.ac.th 12 - 19 มิ.ย. 2564 - 

ส่งคลิปกำรปฏิบัติ และ 
Portfolio แสดงผลงำน 

https://www.mupabuu.com/onlineadmission5 12 - 19 มิ.ย. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

12 - 20 มิ.ย. 2564 

ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของ
ธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรช ำระเงนิค่ำ
สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 
วันท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ 

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

21 มิ.ย. 2564 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำ
ศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 22 มิ.ย. 2564 - 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 

เปิดภำคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://shorturl.at/egqxX
http://regservice.buu.ac.th/
https://www.mupabuu.com/onlineadmission5
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0528  /2564 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงกำรรับตรง  คณะดนตรีและกำรแสดง (ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 ในปีกำรศึกษำ 2564  มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี
และกำรแสดงเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0539/2559 
เรื่อง กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง  คณะดนตรีและกำรแสดง  (ครั้งที่ 2)  มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
1.2  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.4  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม 
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรและสาขาวิชา 

2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี   
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
     *  โรคจิตต่ำง ๆ    *  โรคเรื้อน      
     *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
     *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  2  วิชำเอก  ดังนี้ (ช่วยปรับให้ตรงกับเล่มหลักสูตร) 

1.  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย  
      -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย       
      -  กลุ่มวิชำปี่พำทย์           
          -  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
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2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง   
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
     *  โรคจิตเภทต่ำง ๆ   *  โรคเรื้อน      
     *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
     *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดงเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมศำสตร์
ศิลปะกำรแสดงทั้งศำสตร์ละคร นำฏศิลป์ไทย กำรเต้น งำนออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรแสดง และ
ศำสตร์กำรสร้ำงสรรค์งำน  ออกแบบหลักสูตรให้จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบโมดูลกำรเรียนรู้ โดยออกแบบให้ผู้เรียน
ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชำบังคับเอกในโมดูลของแต่ละวิชำเอก และเม่ือขึ้นชั้นปีที่  2  นิสิตจะเลือกลงเรียนโมดูลวิชำเอก
บังคับด้ำนเครื่องมือ ตำมควำมถนัดของแต่ละคน (ผู้สมัครสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดหลักสูตรก่อนสมัครได้ที่ 
www.mupabuu.com  โดยกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) โครงกำร
รับตรง  คณะดนตรีและกำรแสดง  มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 

  
วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชำต่อไปนี้ 

     1) กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย  
         2) กลุ่มวิชำกำรเต้น  

มุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์และกำรฝึกปฏิบัติ  โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนำฏศิลป์ไทย
และวิชำกำรเต้นควบคู่กัน โดยสำมำรถเลือกเรียนโมดูลกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจและควำมถนัด ตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 2 ตัวอย่ำงโมดูลทีส่ำมำรถลงเรียนได้ ได้แก่ โมดูลกำรก ำกับลีลำ โมดูลกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วม
สมัย โมดูลกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง โมดูลศิลปะกำรแสดงเพ่ือกำรพัฒนำ  และโมดูล 
กำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง  

 
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
     *  โรคจิตต่ำง ๆ    *  โรคเรื้อน      
     *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
     *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยด้ำนคือ 
 1) ควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
 2) ทักษะกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อในช่องทำงท้ังออนไลน์และออฟไลน์  
 3) ควำมรู้ในกำรจัดกำรผลิตงำนสื่อบันเทิง และงำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ   
 4) ควำมรู้เรื่องธุรกิจเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสร้ำงและประกอบกำรธุรกิจสื่อ ร่วมทั้งสำมำรถเป็น
บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรในธุรกิจสื่อบันเทิงและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ได้ 

http://www.mupabuu.com/
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เป็นกำรปูพ้ืนฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นและองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตร  
เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ แนวคิดเรื่องกำรสร้ำงมูลค่ำในวัฒนธรรม แนวคิด 
เรื่องกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล และทักษะในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อ เช่น กำรถ่ำยท ำ กำรตัดต่อ กำรออกแบบ 
เพ่ือกำรสื่อสำร    
 ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือกที่เน้นควำมสนใจเฉพำะ  
โดยนิสิตสำมำรถเลือกเรียนในวิชำเลือก 2 โมดูล คือ  
 1) โมดูลกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์สำระบันเทิงในสื่อดิจิทัล ส ำหรับผู้ที่สนใจงำนด้ำนสื่อภำพใน
แพลตฟอร์มต่ำงๆ  
 2)  โมดูลกำรสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ ส ำหรับผู้ที่สนใจสร้ำงสรรค์งำนอีเวนต์
และกำรผลิตกำรแสดง 
 ในชั้นปีที่ 3 เทอมปลำย และปีที่ 4 เทอมต้น นิสิตจะต้องจัดท ำโครงกำรธุรกิจสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ ของตนเอง และนิสิตต้องไปฝึกประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำรธุรกิจด้ำนสื่อและวัฒนธรรรม
สร้ำงสรรค์ ในภำคปลำยของกำรศึกษำในชั้นปีที่ 4  

 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ คือกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 

         
3. การสมัครคัดเลือก 

1) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 21 เมษำยน พ.ศ. 2564 

2) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 หมายเหต ุ ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำม)ี  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท 

 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  4.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 12-20 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2564 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 23.29 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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5. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 5.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 12 – 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 

 
6.  รหัสสาขา สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
 

รหัสสาขา วิชาเอก ปริญญา จ านวนรับ 

10190114800201AAL0000 สำขำวชิำดนตร ี (วิชำเอกดนตรไีทย) ภำคปกต ิ ศป.บ. 
 
 

5 

10190114800401AAL0000 
สำขำวชิำศิลปะกำรแสดง (วิชำเอกนำฏศิลป์และ
กำรก ำกับลีลำ) ภำคปกต ิ

ศป.บ. 1 

10190114900101A0L0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค ์ภำคปกติ 

ศศ.บ. 6 

รวม 12 
 
7.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

7.1 คะแนน Portfolio   ร้อยละ  20   
7.2 คะแนนผลงำนปฏิบัติ   ร้อยละ  80 

 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

 2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ โดยพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ  
คะแนนสอบสัมภำษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 

 3.  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติในภำยหลัง  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็น
นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคุณสมบัติ 
เฉพำะที่คณะได้ก ำหนดไว้  ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ 
ได้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร     
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
8. การส่งคลิปการปฏิบัติ และ Portfolio แสดงผลงาน 

8.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  8.1.1  ปฏิบัติดนตรีไทย 
  ผู้สมัครต้องด าเนินการส่งคลิปการปฏิบัติ และPortfolio แสดงผลงาน ผลการเรียนเนื้อหา 

ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมส่วนปกหน้าและหลัง) (ไฟล์ PDF) โดยเลือกปฏิบัติในกลุ่ม ดังนี้      
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  กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสำยและกำรขับร้องเพลงไทย 
  - เลือกบรรเลงบทเพลง ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น, เพลงนกขม้ิน สำมชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง, 
เพลงตับวิวำห์พระสมุทร, เพลงลำวค ำหอม, เพลงลำวด ำเนินทรำย, เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, 
เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้ ำลอดใต้ทรำย สองชั้น  
  กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พำทย์ 
    - เลือกบรรเลงบทเพลง ได้แก่ เพลงชุดโหมโรงเย็น, เพลงเรื่องสร้อยสน, เพลงเรื่องพระรำมเดินดง, 
เพลงมหำฤกษ์ (ทำงไทย), เพลงมหำชัย (ทำงไทย), เพลงกล่อมนำรี เถำ, เพลงแป๊ะ สำมชั้น, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, 
เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, เพลงนกขมิ้น สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง โดยเลือกปฏิบัติต่อหน้ำ
คณะกรรมกำรจ ำนวน 1 เพลง     

 

8.1.2  ปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
          ผู้สมัครต้องด าเนินการส่งข้อมูลในการสอบคัดเลือก ดังนี้      

1.1 ส่ง Portfolio แสดงผลงำนและผลกำรเรียนเนื้อหำไม่เกิน 10 หน้ำ (ไม่รวมส่วนปกหน้ำ
      และหลัง) (ไฟล์ PDF) 

1.2 คลิปวิดิโอกำรแสดงระบ ำมำตรฐำน 1 เพลง หรือ กำรแสดงพื้นเมือง 1 เพลง  หรือ 
     กำรเต้นอิสระที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวและดนตรีประกอบ 1 เพลง 

 

        8.1.3 ปฏิบัติการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
        ผู้สมัครต้องด าเนินการส่งข้อมูลในการสอบคัดเลือก ดังนี้      

  1.1 กำรส่ง Portfolio แสดงผลงำนและผลกำรเรียนเนื้อหำไม่เกิน 10 หน้ำ (ไม่รวมส่วนปก
       หน้ำและหลัง) 
  1.2 ผลงำนแสดงทักษะปฏิบัติโดนให้ผู้สมัครจัดส่งคลิปวิดิโอควำมยำวไม่เกิน 3 นำที 1 คลิป 
       รูปแบบไฟล์ MP4 ควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 720p โดยในคลิปประกอบด้วย  
       คลิปส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 2 นาที มีเนื้อหาดังนี้  
   1. ให้ผู้สมัครแนะน ำตัวที่แสดงให้เห็นถึงทักษะควำมสำมำรถ 
   2. ให้ผู้สมัครตอบค ำถำมดังนี้ 
    2.1 กำรสร้ำงสรรค์สื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์มีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำ
         เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่ำงไร ตอบโดยกำรยกตัวอย่ำงงำน 
         วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถเป็นกรณีตัวอย่ำงได้ 
    2.2 ถ้ำต้องน ำวัฒนธรรมมำผลิตคอนเทนต์คุณจะเลือกวัฒนธรรมอะไรมำ 
         ใช้ท ำอะไร น ำเสนอภำยใต้คอนเซ็ปต์อะไรและกลุ่มเป้ำหมำยของ 
         คอนเทนต์คือใคร  
 

   คลิปส่วนที่ 2 ความยาวไม่เกิน 1 นาที มีเนื้อหาดังนี้  
   ให้ผู้สมัครน ำเสนอคอนเทนต์วิดิโอเล่ำเรื่องด้วยภำพเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง 
(MV) ใน Concept "On my way to go บนทำงที่ฉันก ำลังมุ่งไป" โดยมีเนื้อหำเล่ำเรื่องตัวตน ควำมปรำรถนำ
อันแรงกล้ำ และภำพอนำคตที่ผู้สมัครมองเห็นตัวเองประสบควำมส ำเร็จในเส้นทำงอำชีพที่เลือก (หำกมีกำรน ำ
เพลงออริจินัลมำใช้ ผู้สมัครต้องใส่เครดิตของเพลงที่น ำมำประกอบด้วย) 
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9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  21 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
10.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

10.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  ผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่   8   มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 


