การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
http://regservice.buu.ac.th
1-15 ธ.ค. 2561
- http://regservice.buu.ac.th
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
1-15 ธ.ค. 2561
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณียท์ ุกสาขา
ตามเวลาเปิดทาการของ
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
1-15 ธ.ค. 2561
ทั่วประเทศ
ธนาคารและไปรษณีย์
ตรวจสอบสถานะ
- http://regservice.buu.ac.th
หลังจากชาระเงิน
การชาระเงินค่าสมัคร
- http://e-admission.buu.ac.th
3 วันทาการ
- ส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายวิชาการ
ถือเอาวันประทับตรา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของไปรษณีย์วันที่
ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบ
เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 1-15 ธ.ค. 2561
15 ธ.ค. 2561
การสมัครพร้อมแฟ้มผลงาน
- ส่งด้วยตนเอง ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นวันสุดท้าย
สานักงานคณบดี ชัน้ 1
ของการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ - http://regservice.buu.ac.th
27 ธ.ค. 2561
16.00 น.
ภาคปฏิบัติ
- http://e-admission.buu.ac.th
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบภาคปฎิบัติ
5 ม.ค. 2562
08.00 – 12.10 น.
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
- http://regservice.buu.ac.th
15 ม.ค. 2562
16.00 น.
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
20 ม.ค. 2562
09.00 น. เป็นต้นไป
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
- http://tcas.cupt.net
30 – 31 ม.ค. 2562
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5 ก.พ. 2562
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th
11 ก.พ. 2562
หมายเหตุ

1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
3. วงเล็บมุมซอง “โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์”
เอกสารประกอบการสมัคร ให้เข้าเล่มและเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2
ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ลาดับที่ 3
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับที่ 4
สาเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการแข่งขัน ใบรับรองหรือหลักฐานรูปถ่ายผลงานที่
ชนะการประกวด หรือการแสดงศิลปะในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด
ระดับโรงเรียน หรือผลงานความสามารถทางศิลปะทั่ว ๆ ไป จานวนไม่เกิน 10 หน้า

(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 2201/2561
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------------------ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง
ศิลปกรรม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศรับสมัครการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม
(โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1
1.2
1.3
1.4

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะในสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาจากประวัติความสามารถพิเศษทางศิลปะและจากรางวัลในทางศิลปะที่ได้รับระหว่าง
ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม หรือพิจารณาจากผลงานความสามารถทางศิลปะในแต่ละสาขาวิชา ตามที่
ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

2. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดาเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
2.1.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2.1.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2.1.5 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
2.2 การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน
- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง “โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์”
ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
- ส่งด้วยตนเอง ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณบดี ชั้น 1 ระหว่าง
วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
2.3 เอกสารประกอบการสมัคร ให้เข้าเล่มและเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ลาดับที่ 3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับที่ 4 สาเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการแข่งขัน ใบรับรองหรือหลักฐานรูปถ่าย
ผลงานที่ชนะการประกวด หรือการแสดงศิลปะในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน หรือ
ผลงานความสามารถทางศิลปะทั่ว ๆ ไป จานวนไม่เกิน 10 หน้า
หมายเหตุ
1. หากผู้สมัครส่งหลักหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการทดสอบปฏิบัติ
3.1 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
3.2 ผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีความสามารถทางศิลปะเป็นไปตามที่คณะกาหนด
3.3 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กาหนด
2. ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้
ประกาศไว้ หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
4.2 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการไปรษณีย์ ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4.3 ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงินครั้งสุดท้าย
เป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
01906180101
01906180201
01906180301
01906180401
01906180501
01906180601
01906180701

คณะ / สาขาวิชา
ชื่อปริญญา รหัสวิชาสอบ จานวนรับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
ศป.บ.
01, 02
10
สาขาวิชาจิตรกรรม
ศป.บ.
01, 02
10
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ศป.บ.
03, 04
10
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)
ศป.บ.
03, 04
10
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
ศป.บ.
03, 04
10
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ศป.บ.
05
10
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ศป.บ.
06
10
รวม
70

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

7. วันเวลาทดสอบภาคปฏิบัติ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว
7.1 รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ
รหัสวิชาสอบ
ชื่อวิชา
01
วาดเส้น
02
องค์ประกอบศิลป์
03
วาดเส้นมัณฑณศิลป์
04
ความถนัดทางนิเทศศิลป์
05
ออกแบบสามมิติ
06
Sketch Design สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่สอบ
5 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562
5 มกราคม 2562

เวลาที่สอบ
08.00 – 10.00 น.
10.10 – 12.10 น.
08.00 – 10.00 น.
10.10 – 12.10 น.
09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.
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7.2 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE
กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด ยางลบ พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลาและสถานที่ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
10.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์
จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือหากได้คืนสิทธิ์ในระบบ
Clearing House แล้ว ให้ทาการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซด์
http://tcas.cupt.net

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
12.2 ผู้รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
12.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (12.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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13. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นายนพดล ใจเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

