
-ส ำเนำ- 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 5)     
โครงการรับตรง คร้ังที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง   

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท 

 3.  ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ   
               รหัสนสิิต 62 
 4.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่คณะดนตรีและกำรแสดง หมำยเลข 038-102566 ต่อ 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี  เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 30 พ.ค. 2562 – 10 มิ.ย. 2562 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 30 พ.ค. 2562 – 10 มิ.ย. 2562  

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย  หรือไปรษณียท์ุกสำขำ  
สำขำทั่วประเทศ 

30 พ.ค. 2562 – 11 มิ.ย. 2562 
ในเวลำเปิด 

ท ำกำร 
ของธนำคำร 

ตรวจสอบสถำนกำรณ์ช ำระเงิน 
ค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
ปฏิบัติและสอบสัมภำษณ ์

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

14 มิ.ย. 2562 16:00 น. 

สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ ์
-  อำคำรคณะดนตรีและกำรแสดง  
   มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบุร ี

15 มิ.ย. 62 
ตำมประกำศ
มหำวิทยำลยั 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House https://student.mytcas.com 17-18 มิ.ย. 2562 - 

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

20 มิ.ย. 62 16:00 น. 

รำยงำนตัวยืนยันสทิธิ์เพื่อ 
เข้ำศึกษำ 

 http://smartreg.buu.ac.th 27 มิ.ย. 62 - 
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0715  /2562 

เรื่อง  กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบ 5)     
โครงกำรรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและกำรแสดง   

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
--------------------------------------------------------------------- 

 
ในปีกำรศึกษำ  2562  มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ 

พิเศษด้ำนดนตรีและกำรแสดงเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0539/2559เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบ 5) โครงกำรรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและกำรแสดง   
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  ส ำเร็จกำรศกึษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือเทียบเท่ำ 
1.2  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม 
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที 
 
2. ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 

2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำดนตรี ผู้สมคัรจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชำเอกดังนี้ 
(1) วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย  
 -  กลุ่มวิชำปี่พำทย์   
 -  กลุ่มวิชำเครื่องสำย   
 -  กลุ่มวิชำขับร้องเพลงไทย  

(2) วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย  
-  กลุ่มวิชำดนตรีตะวันตก 
   มุ่งเน้นในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ กำรขับร้อง ดนตรีคลำสสิก เป็นหลัก โดยต้องเลือก             

    ปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรำยละเอียดจำกข้อ 7.1.2) 
-  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   มุง่เน้นในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ กำรขับร้อง ดนตรีสมัยนิยม เป็นหลัก โดยต้องเลือก 
   ปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรำยละเอียดจำกข้อ 7.1.2) 
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-  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
   มุ่งเน้นในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ กำรขับร้อง ประเภทดนตรีแจ๊ส เป็นหลัก โดยต้อง 

    เลือกปฏิบัติเครื่องมือเอกเพียงเครื่องมือเดียว (ดูรำยละเอียดจำกข้อ 7.1.2) 
-  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง 
   มุ่งเน้นในกำรปฏิบัติทั้งด้ำนกำรปฏิบัติ กำรขับร้องเพลงลูกทุ่งเป็นหลัก (ดูรำยละเอียดจำก

    ข้อ 7.1.2) 
  ในวิชำเอกดนตรีสำกล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชำดังกล่ำวทั้ง4 กลุ่มวิชำแล้วนั้น เมื่อศึกษำจบ
ชั้นปีที่ 2 สำมำรถเลือกเปลี่ยนกลุ่มวิชำได้สองกลุ่มวิชำคือ (1) กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลงตะวันตก (2) กลุ่ม
วิชำเทคโนโลยีทำงด้ำนดนตรี (โดยต้องสอบผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ เริ่มเรียนในชั้นปีที่3 โดยไม่
ต้องศึกษำกลุ่มวิชำเดิม จำก 4 กลุ่มวิชำที่เลือกสอบเข้ำมำในชั้นปีที่ 1) 
 

2.2  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 
วิชำเอกดังนี้ 

(1)  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย  
 -  กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ร่วมสมัย   

        มุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์และกำรฝึกปฏิบัติ  โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนำฏศิลป์ไทย
นำฏศิลป์สำกลควบคู่กัน โดยสำมำรถเลือกเรียนกลุ่มวิชำตำมควำมสนใจและควำมถนัด ด้ำนนำฏศิลป์ไทย 
ตำมแบบขนบ หรือด้ำนนำฏศิลป์ร่วมสมัยจำกพ้ืนฐำนนำฏศิลป์ไทย ในชั้นปีที่ 3 

(2)  วิชำเอกศิลปะกำรละคร ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง 
 -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
 -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ 
 -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
 -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง 
 โดยเรียนในรำยวิชำบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนกลุ่มตำมควำมสนใจและควำมถนัดในระดับ 

ชั้นปีที่ 2 ยกเว้นกลุ่มกำรออกแบบเพ่ือกำรแสดงที่จะแยกกลุ่มเรียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ส ำหรับผู้เลือกเรียนในกลุ่ม 
กำรออกแบบเพื่อกำรแสดง  ต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรออกแบบ เพ่ือทดสอบควำมถนัด
เบื้องต้นในกำรเรียนเฉพำะทำงด้ำนงำนฉำก เสื้อผ้ำ และแสง ในละครเวที 
 

 2.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
 (1) ลักษณะเฉพำะของหลักสูตร  
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร กำรบริหำร ดนตรี
ศิลปะกำรแสดง กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทิงและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ
เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เพ่ือผลิตนัก
จัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง ดนตรีและสื่อบันเทิง ผู้จัดกำรศิลปิน ผู้จัดกำรกองถ่ำย 
และนักผลิตผลงำนบันเทิงจำกวัฒนธรรม  
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 (2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง โดย
กำรศึกษำในชั้นปีที่ 1 และ 2 เน้นกำรปูพื้นฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นทักษะกำรคิดและองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน
ส ำหรับหลักสูตร ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือกที่เน้น 
ควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์ กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำรผลิต
สื่อบันเทิง โดยนิสิตจะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในชั้นปีที่ 4   
  ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนเพียง 3 ปีครึ่ง โดยในภำคสุดท้ำยของชั้นปีที่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ ผู้เรียนจะต้อง
ออกไปปฏิบัติงำนในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
 

3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการช าระเงิน 
       4.1  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบคัดเลือก จ ำนวน 500 บำท  
       4.2  ผู้สมัครต้องน ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยหรือไปรษณีย ์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัคร 
ต้องเก็บ ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ 
       4.3  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงิน ทำงเว็บไซต ์
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร  
หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 

       ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 

5.  รหัสสาขา สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
วิชาเอก ปริญญา จ านวนรับ 

01935390101 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีไทย ภำคปกติ ศป.บ. 10 
01935390201 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล ภำคปกติ ศป.บ. 25 

01935390301 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ 
ภำคปกติ 

ศป.บ. 20 

01935390401 สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะกำรละคร ภำคปกติ ศป.บ. 5 

01935390501 
สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 10 

รวม 70 
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6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
6.1  คะแนนสอบปฏิบัติ   ร้อยละ  80   
6.2  คะแนนสอบสัมภำษณ์   ร้อยละ  20 

 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

 2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
ตำมจ ำนวนรับ โดยพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่ 
คณะก ำหนด 

3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคุณสมบัติ
เฉพำะที่คณะได้ก ำหนดไว้  ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ 
ไดป้ระกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ไดก้ ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
7. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรยีมตัว  

7.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 
 7.1.1  ปฏิบัติดนตรีไทย 

  กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสำยและกำรขับร้องเพลงไทย 
  - เลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น,  
เพลงนกขม้ิน สำมชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง, เพลงตับวิวำห์พระสมุทร, เพลงลำวค ำหอม, เพลงลำวด ำเนินทรำย,  
เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้ ำลอดใต้ทรำย สองชั้น โดยเลือก 
ปฏิบัติต่อหน้ำคณะกรรมกำรจ ำนวน 1 เพลง 
       - ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจำกบทเพลงที่ก ำหนดให้เพ่ือบรรเลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร
สอบอีกจ ำนวน 1 เพลง 
  กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พำทย์ 
    - ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร  ได้แก่ เพลงชุด 
โหมโรงเย็น, เพลงเรื่องสร้อยสน, เพลงเรื่องพระรำมเดินดง, เพลงมหำฤกษ์ (ทำงไทย), เพลงมหำชัย (ทำงไทย),  
เพลงกล่อมนำรี เถำ, เพลงแป๊ะ สำมชั้น, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, เพลงนกขม้ิน สำมชั้น, 
เพลงหกบท สองชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง โดยเลือกปฏิบัติต่อหน้ำคณะกรรมกำรจ ำนวน 1 เพลง     
    - ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจำกบทเพลงที่ก ำหนดให้เพื่อบรรเลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร
สอบอีกจ ำนวน 1 เพลง 
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 7.1.2  ปฏิบัติดนตรีสากล 

 7.1.2.1 กลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic  
(1) Wood wind ( เครื่องลมไม้) 

เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   
4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(2) Brass wind  (เครื่องลมทองเหลือง) 
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน  

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(3) Percussion & Pitch Percussion  (เครื่องกระทบและเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง) 
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(4) Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว) 
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(5) Strings  (เครื่องสำย)    
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน  4 # 4b  

(Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง (Ear Training) 
(6) Guitar Classic  (กีตำร์คลำสสิค) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน  4 #  4b  

(Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง (Ear Training) 
หมายเหตุ  1. ทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมกำรจะเตรียมมำให้ผู้เข้ำสอบตำม
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ 
    2. ทักษะกำรฟัง (Ear Training) กรรมกำรจะทดสอบกำรร้องตำมท ำนอง กำรฟังคู่ กำรฟังคอร์ด  

 7.1.2.2 กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular  
และขับร้องลูกทุ่ง) 

 (1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular) 
           เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) โดยเป็นเพลง
ภำษำต่ำงประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง และเพลงภำษำไทย 1 เพลง  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) 
และทักษะกำรฟัง (Ear Training)  ทดสอบทักษะกำรร้อง (Sight Singing) 

(2) ปฏิบัติขับร้องลูกทุ่ง 
   ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเพลงที่สำมำรถแสดงถึงควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนกำรขับร้อง  

เพลงลูกทุ่ง ต่อคณะกรรมกำรจ ำนวน 2 เพลง (เพลงช้ำและเพลงเร็วอย่ำงละ 1 เพลง) โดยผู้เข้ำสอบ  ต้องเตรียม
แถบบันทึกเสียงดนตรี (Backing Track)  มำด้วยตนเอง 
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หมายเหตุ  1. ทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมกำรจะเตรียมมำให้ผู้เข้ำสอบตำม  
       เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ 
     2. ทักษะกำรฟัง (Ear Training) กรรมกำรจะทดสอบกำรร้องตำมท ำนอง กำรฟังคู่ กำรฟังคอร์ด  

7.1.2.3 กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม 
(1) Electric Guitar ( กีตำร์ไฟฟ้ำ) 

เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   
4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(2) Electric Guitar Bass  (กีตำร์เบสไฟฟ้ำ) 
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน  

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(3) Keyboard/Piano  (คีย์บอร์ดหรือเปียโน) 
     เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง  
(Ear Training) 

(4) Drum Set (กลองชุด) 
            เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต 
(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง (Ear Training) 
 

หมายเหตุ  1. เพลงที่น ำมำสอบควรแสดงออกถึงศักยภำพในกำรบรรเลงของเครื่องมือที่ใช้สอบในกำรปฏิบัติ 
     2. ทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมกำรจะเตรียมมำให้ผู้เข้ำสอบ 
ตำมเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ 
     3. ทักษะกำรฟัง (Ear Training) กรรมกำรจะทดสอบกำรร้องตำมท ำนอง กำรฟังคู่ กำรฟังคอร์ด  
     4. ผู้เข้ำสอบสำมำรถน ำดนตรีประกอบกำรบรรเลง (Backing track) มำประกอบกำรสอบได้  
โดยต้องจัดท ำมำในรูปแบบ CD. 

7.1.2.4 กลุ่มปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
มีกำรวัดทักษะ 3 ส่วน ได้แก่ เทคนิค (Technique), บทเพลง (Pieces), กำรอ่ำน

โน้ต (Sight Reading) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  เทคนิค (Technique) 
 ผู้สอบปฏิบัติเครือ่งดนตรีแจ๊สทุกประเภท (Saxophone, Trumpet, Trombone,  

Electronic Bass, Electronic Guitar, Drum Set, และPiano) จะต้องเล่นบันไดเสียงและอำร์เพจิโอ (Scales 
& Arpeggios) ดังต่อไปนี้  
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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 ตำมจังหวะที่เคำะ
เฉพำะจังหวะ 2 และ 4(Metronome on beats 2 and 4) ที่ควำมเร็ว 40-60 จังหวะต่อนำที (40-60 beats 
per minute) 
      - ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเล่น Single Stroke 
Exercise ที่ควำมเร็ว 60 beats per minute 
 

  บทเพลง (Pieces) 
 เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จำกรำยชื่อดังต่อไปนี้  
  - 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 แบบไม่มีท ำนอง (no melody) โดย Backing track 
ต้องบันทึกเป็น CD  

 วิธีการบรรเลงบทเพลงของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
 1. กลุ่มเครื่องเป่ำ (Saxophone, Trumpet, Trombone) 
  - บรรเลงท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
  - บรรเลง Solo Improvisation 1 เที่ยว (Solo Improvisation  
    1 chorus) 
  - บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
 2. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano) 
  - บรรเลงท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
  - บรรเลง Solo Improvisation 1 เที่ยว (Solo Improvisation  
    1 chorus) 
  - บรรเลงประกอบ อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment  
    at least 1 chorus) 
  - บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
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 3. เบส (Electronic Bass) 
  - บรรเลงท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
   - บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบส  1 เที่ยว (Accompaniment 

     with walking bass 1 chorus) 
  - บรรเลง Solo Improvisation อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo  

     Improvisation at least 1 chorus) 
  - บรรเลงท ำนองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
 

 4. กลองชุด (Drum Set) 
  - บรรเลงประกอบท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Accompaniment  
    for head In 1 chorus) 
  - บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) 
  - บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at 

     least 1 chorus) 
  - บรรเลงประกอบท ำนองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for 

     head out 1 chorus) 
 การอ่านโน้ต (Sight Reading) 
สอบวิธีกำรอ่ำนโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
 1. กลุ่มเครื่องเป่ำ (Saxophone, Trumpet, Trombone) 
  - อ่ำนโน้ตท ำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes 

     ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
  - อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 
  - ปรบมือตำมจังหวะโน้ตที่ก ำหนดให้ 
 2. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano) 
  - เปียโนอ่ำนโน้ต และเล่นท ำนองด้วยมือขวำ พร้อมทั้งเล่นคอร์ด 

     ด้วยมือซ้ำยพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing feel with eight  
     notes ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 

  - กำรปฏิบัติอ่ำนโน้ต ส ำหรับกีตำร ์ดังนี้ 
   • เล่นท ำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes 

      ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
   • เล่นคอร์ด ในรูปแบบ Swing feel with eight notes 

      ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
   • อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 
   • ปรบมือตำมจังหวะโน้ตที่ก ำหนดให้ 
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 3. เบส 
  - กำรปฏิบัติอ่ำนโน้ตส ำหรับเบส ดังนี้ 
  - เล่นท ำนอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตำม

     เครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4  เดินเบส  
     (Walking Bass) ในรูปแบบSwing feel with eight notes  

    ตำมเครื่องนับจังหวะที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 
  - อ่ำนคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 
  - ปรบมือตำมจังหวะโน้ตที่ก ำหนดให้ 
 4. กลองชุด 
  - อ่ำนโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Pattern ไปพร้อมกัน 
  - อ่ำนโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set 
  - ปรบมือตำมจังหวะโน้ตที่ก ำหนดให้ 

 

หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบต้องน าเครื่องดนตรีของตนเองมาในวันสอบปฏิบัติ ยกเว้นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบ   
      เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องขยายเสียง และผู้เข้าสอบต้องเตรียมโน้ตเพลงที่ใช้ในการสอบมาด้วย 3 ชุด 

 
 7.1.3  ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย  
  ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมกำรแสดงนำฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่ 
  (1)  ร ำมำตรฐำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเช่น ร ำแม่บทเล็ก ร ำเพลงช้ำ-เร็ว  ระบ ำดำวดึงส์        
ระบ ำสี่บท  ร ำกฤษฎำภินิหำร  ฉุยฉำยวันทอง  ฉุยฉำยเบญกำย  ฉุยฉำยพรำหมณ์ หรืออ่ืนๆ จ ำนวน 1 เพลง      
โดยผู้เข้ำสอบต้องน ำผ้ำแดงมำเปลี่ยนในขณะปฏิบัติกำรสอบและเพลงประกอบกำรแสดงด้วยตนเอง   
  (2)  ร ำพ้ืนเมืองหรือกำรแสดงนำฏศิลป์สำกลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลำ ประกอบ
เพลง บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์  เป็นต้น ต่อหน้ำคณะกรรมกำรโดยเลือกปฏิบัติกำรสอบ 
ตำมระดับควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเอง    
  นอกจำกนั้นผู้เข้ำสอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบทักษะกำรเคลื่อนไหวและไหวพริบปฏิภำณ  
โดยคณะกรรมกำร 
 

หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการเคลื่อนไหว และเพลงประกอบการแสดง 
มาด้วยตนเอง 

 7.1.4  ปฏิบัติทางศิลปะการละคร 
 (1)  ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมกำรแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบโดยเตรียมกำรแสดงที่สำมำรถ

แสดงให้คณะกรรมกำรเห็นว่ำท่ำนมีศักยภำพและควำมเข้ำใจในด้ำนกำรแสดงหรือกำรละคร สำมำรถพัฒนำ
และเข้ำศึกษำต่อได้อย่ำงมีคุณภำพ  โดยมีควำมยำวกำรแสดงไม่เกิน 5 นำที  ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมชุดส ำหรับ
กำรซ้อมมำเปลี่ยนในขณะท ำกำรสอบด้วยตนเอง 

 (2)  ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงำนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำรฝึก
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรแสดงมำแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
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 (3)  ผู้เข้ำสอบจะได้รับโจทย์กำรสอบปฏิบัติจำกคณะกรรมกำรสอบ โดยมีโจทย์ให้ผู้เข้ำสอบ
เลือกตำมควำมสนใจ และควำมถนัด อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

  (3.1)  ทักษะด้ำนกำรแสดง (Acting) 
  (3.2)  ทักษะด้ำนกำรเขียนบท 
 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม       
วิชาการเขียนบท เท่านั้น 

  7.1.5 ปฏิบัติทางการออกแบบเพื่อแสดง 
 (1) ผู้เข้ำสอบปฏิบัติกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE   

กระดำนรองเขียน ไม้บรรทัด  ยำงลบ  พู่กัน และสีที่ผู้เข้ำสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น 
 (2) ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงำนท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำร 

ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรวำดเส้น หรือ กำรออกแบบ เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
 7.1.6 การปฏิบัติด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
  ผู้เข้ำสอบจะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติดังนี้ 
  (1) กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้  
  (2) ผู้ เข้ำสอบน ำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพ่ือตอบค ำถำมและแสดงไหวพริบ
ปฏิภำณ 
 
8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
     ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ 
เวลำ 16:00 น. เป็นต้นไป ทีเ่ว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  และ  http://e-admission.buu.ac.th 

 
9.  การสอบปฏิบตัิและสอบสัมภาษณ์ 
      มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 15 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ อำคำรนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ (มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

 (1)  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง)  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 (2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (3)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

10.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่  17 - 18 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
   
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  และ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
13.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวเป็นนิสิตผ่ำนระบบรำยงำนตัวนิสิตออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
http://smartreg.buu.ac.th วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  21  พฤษภำคม  พ.ศ.  2562 
 
     (ลงชื่อ)                วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                 (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
                          รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
                
     ส ำเนำถูกต้อง 
   กฤษณะ  สโมสร 
(นำยกฤษณะ  สโมสร) 
   นักวิชำกำรศึกษำ 
        , 
        
 

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

