ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1)
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบปฺฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
และรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์
เคลียริ่งเฮ้าส์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
http://regservice.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th

วัน / เดือน / ปี
15 ธ.ค. 2560 – 27 ก.พ. 2561
15 ธ.ค. 2560 – 27 ก.พ. 2561

ธนาคารกรุงไทย หรือไปรษณียท์ ุกสาขา
สาขาทั่วประเทศ

ในเวลาเปิด
ทาการ
15 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561
ของธนาคารและ
ไปรษณีย์

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

http://tcas.cupt.net
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th

หมายเหตุ

เวลา
-

หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ

-

23 เม.ย. 2561

16:00 น.

28 เม.ย. 2561

ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

2 พ.ค. 2561

16.00 น.

3 - 6 พ.ค. 2561

-

8 พ.ค. 2561

16:00 น.

10 - 11 พ.ค. 2561

-

1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th
หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครจานวน 500 บาท

-สาเนา-

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0855 /2561
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1)
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------------ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านดนตรีและการแสดงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1
1.2
1.3
1.4

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที

2. คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชาเอกดังนี้
(1) วิชาเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาปี่พาทย์
- กลุ่มวิชาเครื่องสาย
- กลุ่มวิชาขับร้องเพลงไทย
(2) วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก
มุ่งเน้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ การขับร้อง ดนตรีคลาสสิก เป็นหลัก โดยต้องเลือก
ปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรายละเอียดจากข้อ 7.1.2)
- กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม
มุง่ เน้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ การขับร้อง ดนตรีสมัยนิยม เป็นหลัก โดยต้องเลือก
ปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรายละเอียดจากข้อ 7.1.2)

-2- กลุม่ วิชาดนตรีแจ๊ส
มุ่งเน้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ การขับร้อง ประเภทดนตรีแจ๊ส เป็นหลัก โดยต้อง
เลือกปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรายละเอียดจากข้อ 7.1.2)
- กลุ่มวิชาการขับร้องลูกทุ่ง
มุ่งเน้นในการปฏิบัติทั้งด้านการปฏิบัติ การขับร้องเพลงลูกทุ่งเป็นหลัก (ดูรายละเอียดจาก
ข้อ 7.1.2)
ในวิชาเอกดนตรีสากล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังกล่าวทั้ง4 กลุ่มวิชาแล้วนั้น เมื่อศึกษาจบ
ชั้นปีที่ 2 สามารถเลือกเปลี่ยนกลุ่มวิชาได้สองกลุ่มวิชาคือ (1) กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลงตะวันตก (2) กลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีทางด้านดนตรี (โดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เริ่มเรียนในชั้นปีที่3 โดยไม่
ต้องศึกษากลุ่มวิชาเดิม จาก 4 กลุ่มวิชาที่เลือกสอบเข้ามาในชั้นปีที่ 1)
2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2
วิชาเอกดังนี้
(1) วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย
มุ่งเน้นพัฒนางานสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากลควบคู่กัน โดยสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาตามความสนใจและความถนัด ด้านนาฏศิลป์ไทย
ตามแบบขนบ หรือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ในชั้นปีที่ 3
(2) วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาทักษะการแสดง
- กลุ่มวิชาการกากับและการสร้างสรรค์การแสดง
- กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้
- กลุ่มวิชาการเขียนบท
- กลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง
โดยเรียนในรายวิชาบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนกลุ่มตามความสนใจและความถนัดในระดับ
ชั้นปีที่ 2 ยกเว้นกลุ่มการออกแบบเพื่อการแสดงที่จะแยกกลุ่มเรียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 สาหรับผู้เลือกเรียนในกลุ่ม
การออกแบบเพื่อการแสดง ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพื้นฐานในการออกแบบ เพื่อทดสอบความถนัด
เบื้องต้นในการเรียนเฉพาะทางด้านงานฉาก เสื้อผ้า และแสง ในละครเวที

3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
หรือ http://regservice.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3.2 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินทางธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3.4 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

-3-

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการชาระเงิน

4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยผู้สมัคร
ต้องเก็บ ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
4.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงิน ทางเว็บไซต์
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. รหัสสาขา สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
01935160101
01935160201
01935160301
01935160401

สาขาวิชา
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

วิชาเอก
ปริญญา
วิชาเอกดนตรีไทย
ศป.บ.
วิชาเอกดนตรีสากล
ศป.บ.
วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ศป.บ.
ศป.บ.
วิชาเอกศิลปะการละคร
รวม

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
6.1 คะแนนสอบปฏิบัติ
6.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ
29
26
55

ร้อยละ 80
ร้อยละ 20

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากาหนด
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตามจานวนรับ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
คณะกาหนด
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์
ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะ
ที่คณะได้กาหนดไว้ ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้
ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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7. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว
7.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้
7.1.1 ปฏิบัติดนตรีไทย
กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสายและการขับร้องเพลงไทย
- เลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น,
เพลงนกขมิ้น สามชั้น, เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงตับวิวาห์พระสมุทร, เพลงลาวคาหอม, เพลงลาวดาเนินทราย,
เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้าลอดใต้ทราย สองชั้น โดยเลือก
ปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการจานวน 1 เพลง
- ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่กาหนดให้เพื่อบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบอีกจานวน 1 เพลง
กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พาทย์
- ผู้เข้าสอบสามารถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ได้แก่ เพลงชุด
โหมโรงเย็น, เพลงเรื่องสร้อยสน, เพลงเรื่องพระรามเดินดง, เพลงมหาฤกษ์ (ทางไทย), เพลงมหาชัย (ทางไทย),
เพลงกล่อมนารี เถา, เพลงแป๊ะ สามชั้น, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น, เพลงนกขมิ้น สามชั้น,
เพลงหกบท สองชั้น, เพลงเต่ากินผักบุ้ง โดยเลือกปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการจานวน 1 เพลง
- ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่กาหนดให้เพื่อบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบอีกจานวน 1 เพลง
7.1.2 ปฏิบัติดนตรีสากล
7.1.2.1 กลุม่ ปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic
(1) Wood wind ( เครื่องลมไม้)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(2) Brass wind (เครื่องลมทองเหลือง)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(3) Percussion & Pitch Percussion (เครื่องกระทบและเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(4) Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(5) Strings (เครื่องสาย)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b
(Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training)
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เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b
(Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training)
หมายเหตุ 1. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบตาม
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
2. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามทานอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด
7.1.2.2 กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular
และขับร้องลูกทุ่ง)
(1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) โดยเป็นเพลง
ภาษาต่างประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง และเพลงภาษาไทย 1 เพลง ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading)
และทักษะการฟัง (Ear Training) ทดสอบทักษะการร้อง (Sight Singing)
(2) ปฏิบัติขับร้องลูกทุ่ง
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่สามารถแสดงถึงความสามารถและศักยภาพด้านการขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง ต่อคณะกรรมการจานวน 2 เพลง (เพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง) โดยผู้เข้าสอบ ต้องเตรียม
แถบบันทึกเสียงดนตรี (Backing Track) มาด้วยตนเอง
หมายเหตุ 1. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบตาม
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
2. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามทานอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด
7.1.2.3 กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม
(1) Electric Guitar ( กีตาร์ไฟฟ้า)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(2) Electric Guitar Bass (กีตาร์เบสไฟฟ้า)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(3) Keyboard/Piano (คีย์บอร์ดหรือเปียโน)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง
(Ear Training)
(4) Drum Set (กลองชุด)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว ) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ ต
(Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training)

-6หมายเหตุ 1. เพลงที่นามาสอบควรแสดงออกถึงศักยภาพในการบรรเลงของเครื่องมือที่ใช้สอบในการปฏิบัติ
2. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบ
ตามเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
3. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามทานอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด
4. ผู้เข้าสอบสามารถนาดนตรีประกอบการบรรเลง (Backing track) มาประกอบการสอบได้
โดยต้องจัดทามาในรูปแบบ CD.
7.1.2.4 กลุม่ ปฏิบัติดนตรีแจ๊ส
มีการวัดทักษะ 3 ส่วน ได้แก่ เทคนิค (Technique), บทเพลง (Pieces), การอ่าน
โน้ต (Sight Reading) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เทคนิค (Technique)
ผู้สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊สทุกประเภท (Saxophone, Trumpet, Trombone,
Electronic Bass, Electronic Guitar, Drum Set, และPiano) จะต้องเล่นบันไดเสียงและอาร์เพจิโอ (Scales
& Arpeggios) ดังต่อไปนี้
Scales:
1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves
2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys,
2 Octaves
Arpeggios:
1. Major7th – All Keys, 2 Octaves
2. Dominant 7th – All Keys, 2 Octaves
3. Minor 7th – All Keys, 2 Octaves
หมายเหตุ - Scales &Arpeggios ให้เล่นในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามจังหวะที่เคาะ
เฉพาะจังหวะ 2 และ 4(Metronome on beats 2 and 4) ที่ความเร็ว 40-60 จังหวะต่อนาที (40-60 beats
per minute)
- ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเล่น Single Stroke
Exercise ที่ความเร็ว 60 beats per minute
 บทเพลง (Pieces)
เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จากรายชื่อดังต่อไปนี้
- F Blues : Billie’s Bounce (Charlie Parker) Au Privave
(Charlie Parker) Now’s the time (Charlie Parker)
- Bb Blues : Sonnymoon for Two (Sonny Rollins) Tenor
Madness (Sonny Rollins)
- Latin : Blue Bossa (Kenny Dorham)Autumnn Leaves
(Johnny Mercer)
หมายเหตุ - ผู้สอบจะต้องจัดเตรียม Backing track แบบไม่มีทานอง (no melody) โดย Backing track
ต้องบันทึกเป็น CD
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วิธีการบรรเลงบทเพลงของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่า (Saxophone, Trumpet, Trombone)
- บรรเลงทานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
- บรรเลง Solo Improvisation 1 เที่ยว (Solo Improvisation
1 chorus)
- บรรเลงทานองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano)
- บรรเลงทานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
- บรรเลง Solo Improvisation 1 เที่ยว (Solo Improvisation
1 chorus)
- บรรเลงประกอบ อย่างน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment
at least 1 chorus)
- บรรเลงทานองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)
3. เบส (Electronic Bass)
- บรรเลงทานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus)
- บรรเลงประกอบด้วยการเดินเบส 1 เที่ยว (Accompaniment
with walking bass 1 chorus)
- บรรเลง Solo Improvisation อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo
Improvisation at least 1 chorus)
- บรรเลงทานองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus)

4. กลองชุด (Drum Set)
- บรรเลงประกอบทานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Accompaniment
for head In 1 chorus)
- บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus)
- บรรเลง Trade 4’s อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at
least 1 chorus)
- บรรเลงประกอบทานองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for
head out 1 chorus)
 การอ่านโน้ต (Sight Reading)
สอบวิธีการอ่านโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ
1. กลุ่มเครื่องเป่า (Saxophone, Trumpet, Trombone)
- อ่ า นโน้ ต ท านอง ในรู ป แบบ Swing feel with eight notes
ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
- อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่กาหนดให้

-82. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano)
- เปียโนอ่านโน้ต และเล่นทานองด้วยมือขวา พร้อมทั้งเล่นคอร์ด
ด้วยมือซ้ายพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight
notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
- การปฏิบัติอ่านโน้ต สาหรับกีตาร์ ดังนี้
• เล่นทานอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes
ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
• เล่ นคอร์ด ในรูป แบบ Swing feel with eight notes
ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
• อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
• ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่กาหนดให้
3. เบส
- การปฏิบัติอ่านโน้ตสาหรับเบส ดังนี้
- เล่นทานอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตาม
เครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 เดินเบส
(Walking Bass) ในรูปแบบSwing feel with eight notes
ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4
- อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่กาหนดให้
4. กลองชุด
- อ่านโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Pattern ไปพร้อมกัน
- อ่านโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่กาหนดให้
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องนาเครื่องดนตรีของตนเองมาในวันสอบปฏิบัติ ยกเว้นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบ
เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องขยายเสียง และผู้เข้าสอบต้องเตรียมโน้ตเพลงที่ใช้ในการสอบมาด้วย 3 ชุด
7.1.3 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่
(1) รามาตรฐานต่อหน้าคณะกรรมการเช่น ราแม่บทเล็ก ราเพลงช้า-เร็ว ระบาดาวดึงส์
ระบาสี่บท รากฤษฎาภินิหาร ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ หรืออื่นๆ จานวน 1 เพลง
โดยผู้เข้าสอบต้องนาผ้าแดงมาเปลี่ยนในขณะปฏิบัติการสอบและเพลงประกอบการแสดงด้วยตนเอง
(2) ราพื้นเมืองหรือการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลา ประกอบ
เพลง บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรารีแดนซ์ เป็นต้น ต่อหน้าคณะกรรมการโดยเลือกปฏิบัติการสอบ
ตามระดับความสามารถและความถนัดของตนเอง
นอกจากนั้นผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวและไหวพริบปฏิภาณ
โดยคณะกรรมการ
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว และเพลงประกอบการแสดง
มาด้วยตนเอง

-97.1.4 ปฏิบัติทางศิลปะการละคร
(1) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดงที่สามารถ
แสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าท่านมีศักยภาพและความเข้าใจในด้านการแสดงหรือการละคร สามารถพัฒนา
และเข้าศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความยาวการแสดงไม่เกิน 5 นาที ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดสาหรับ
การซ้อมมาเปลี่ยนในขณะทาการสอบด้วยตนเอง
(2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(3) ผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์การสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบ โดยมีโจทย์ให้ผู้เข้าสอบ
เลือกตามความสนใจ และความถนัด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.1) ทักษะด้านการแสดง (Acting)
(3.2) ทักษะด้านการเขียนบท
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม
วิชาการเขียนบท เท่านั้น
7.1.5 รหัสวิชา 14 การออกแบบเพื่อแสดง
(1) ผู้เข้าสอบปฏิบัติการออกแบบเพื่อการแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE
กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด ยางลบ พู่กัน และสีที่ผู้เข้าสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น
(2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติงานด้านการวาดเส้น หรือ การออกแบบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป ทีเ่ ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th

9. การสอบปฏิบตั ิและสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ (มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
10.3 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
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11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
12.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
12.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (12.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง
กฤษณะ สโมสร
(นายกฤษณะ สโมสร)
นักวิชาการศึกษา

