
-สำเนา- 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

หมายเหตุ   1.  ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
      2.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 62  

     3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
     4.  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038102516 ต่อ 106 และ 038-102643 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 
ดาวนโ์หลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th 6 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563 - 

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

6 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563 - 

วิธีการชำระเงนิค่าสมัคร 
ธนาคารกรุงไทย และไปรษณียท์ุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

6 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563 
ตามเวลาเปิดทำการของ
ธนาคารและไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการชำระเงนิ 

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

หลังจากชำระเงิน  
3 วันทำการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร
จากเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

6 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563 - 

ประกาศแผนผังทีน่ั่งสอบ 
และรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบคัดเลือก 

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

17 มี.ค. 2563 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบคัดเลือก (วิชา 01 – 06) 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 

21 มี.ค. 2563 
ตามประกาศ 
มหาวิทยาลยั 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 

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

31 มี.ค. 2563 16.00 น.  

สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี
4-5 เม.ย. 2563 
(อาจใข้วันเดียว) 

09.00 เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

8 เม.ย. 2563 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

22 เม.ย. 2563 10.00  น. 

ยืนยันสิทธิ์ผา่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 22-23 เม.ย. 2563 - 

สละสทิธิ์ผา่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 24-25 เม.ย. 2563 - 

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

27 เม.ย. 2563 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 29-30 เม.ย. 2563 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2563 
เปิดภาคเรียน 4 ก.ค. 2563 

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


-สำเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  1498/2562 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

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

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)  
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด 
วิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมคัร 
1.1  กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  
1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี  ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วกต็าม   
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
 

2. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร 
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที ่6 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 
2.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
2.4 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

หมายเหตุ  1. ในกรณีท่ีมีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน 
ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ 

         2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่า 
บำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
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3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครและการชำระค่าสมัคร 
     3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
     3.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ 
ของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้าย 
                 เป็นสำคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ 
     4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป ที่มิใช่สาขาวิชา) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721  
ระหว่างวันที ่6 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.1  GPAX         ร้อยละ  10 
5.2  GPA  กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ     ร้อยละ  20 

 -    กลุ่มวิชาภาษาไทย     (ร้อยละ 6) 
 -    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ร้อยละ 6) 
 -    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    (ร้อยละ 8) 

5.3  คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา  ร้อยละ  70 
5.4  สอบสัมภาษณ์ โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

 -    พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร 
 

6.  รหัสสาขา สาขาวิชา วิชาสอบ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา  
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา รหัสวิชาสอบ จำนวนรับ 
10190113800301A0H5 สาขาวชิากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ภาคปกต ิ ศป.บ. 01, 02 10 
10190113800302A0H5 สาขาวชิาจิตรกรรม ภาคปกติ  ศป.บ. 01, 02 10 
10190113800101AAH5 สาขาวชิานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ  ศป.บ. 03, 04 15 

10190113800101ABH5 
สาขาวชิานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทลัมีเดีย)  
ภาคปกติ  

ศป.บ. 03, 04 15 

10190113800101ACH5 
สาขาวชิานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) 
ภาคปกติ  

ศป.บ. 03, 04 15 

10190113800102A0H5 สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ  ศป.บ. 05 15 

10190113800103C0H5 
สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 
สองภาษา) ภาคปกต ิ 

ศป.บ. 06 15 

รวม 95 
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7.  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ 
        มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
 
8.  รหัสวิชา ช่ือวิชา วันเวลาที่สอบคัดเลือก และสิง่ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตวั 

8.1  รหัสวิชา ชื่อวิชา และวันเวลาที่สอบ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาที่สอบ 
01 วาดเส้น 21 มีนาคม 2563 08.00 – 10.00 น. 
02 องค์ประกอบศิลป์ 21 มีนาคม 2563 10.10 – 12.10 น. 
03 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ 21 มีนาคม 2563 13.00 – 15.00 น. 
04 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ 21 มีนาคม 2563 15.10 – 17.10 น. 
05 ออกแบบสามมิติ 21 มีนาคม 2563 09.00 – 12.00 น. 
06 Sketch Design สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 21 มีนาคม 2563 09.00 – 12.00 น. 

 

8.2  สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE   
      กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ  พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 

9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   
 
10.  การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
      10.1  มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที ่4-5 เมษายน พ.ศ. 2563   
(อาจใช้วันเดียว) เวลาและสถานที่ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      10.2  หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

  (1)  ใบสมัคร ปีการศึกษา  2563  ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ   
เป็นภาพสีหรือขาวดำและถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  

  (2)  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง 
    (3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง 

  (4)  สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 
11.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  
ทางเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   
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12.  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 22 เมษายน  
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 

13.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 13.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 24-25 เมษายน 
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 

 

14.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

15.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
15.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

15.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

16.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ระหว่างวันที ่29-30 เมษายน 

พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

 
  ประกาศ ณ วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ.  2562 
 

             (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 
              (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

     ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
               สำเนาถูกต้อง        

           
          (นายนพดล  ใจเจริญ) 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

http://smartreg.buu.ac.th/

