-สำเนำ-

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ครั้งที่ 3
(สาหรับนิสิตชาวต่างประเทศ) คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ

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

11-28 มิ.ย. 62

เวลา
-

11-27 มิ.ย. 62

-

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

11-28 มิ.ย. 62

ในเวลำเปิดทำ
กำรของธนำคำร

หลังจำกชำระเงิน
ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร

-

2 ก.ค. 62

16:00 น.

6 ก.ค. 62

ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย

8 ก.ค. 62

16:00 น.

10-11 ก.ค. 62

-

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

- ธนำคำรกรุงไทย

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- อำคำรคณะดนตรีและกำรแสดง
สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
- http://regservice.buu.ac.th
เข้ำศึกษำ
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำ
http://smartreg.buu.ac.th
ศึกษำ
หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี

1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
- คณะดนตรีและกำรแสดง โทร. 0 38102 566 ต่อ 102
- งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โทร. 038-102-643 และ 038-102-721
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0757 /2562
เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง ครั้งที่ 3
(สำหรับนิสิตชำวต่ำงประเทศ) คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
--------------------------------------------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนดนตรีและกำรแสดงเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี และเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0539/2559เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง ครั้งที่ 3 (สำหรับนิสิตชำวต่ำงประเทศ) คณะดนตรีและ
กำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ และเป็นผู้สมัครชำวต่ำงประเทศเท่ำนั้น
1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำกำรสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที

2. คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนในวิชำเอกดังนี้
วิชำเอกดนตรีสำกล ประกอบด้วย
- เครื่องมือเอกขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular)
- เครื่องมือเอกเปียโน
- เครื่องมือเอกเครื่องลม
2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนในวิชำเอก ดังนี้
วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรกำกับลีลำ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ร่วมสมัย

3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11-27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
3.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
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4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการชาระเงิน
4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
4.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศในเวลำทำกำรของธนำคำร
ระหว่ำงวันที่ 11-28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
4.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-addmission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. รหัสสาขา สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
วิชาเอก
ปริญญา
ศป.บ.
01935390201 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล ภำคปกติ
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรกำกับลีลำ
ศป.บ.
01935390301
ภำคปกติ
รวม

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

จานวนรับ
20
20
40

6.1 คะแนนสอบปฏิบัติ
ร้อยละ 80
6.2 คะแนนสอบสัมภำษณ์
ร้อยละ 20
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
ตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่
คณะกำหนด
3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคุณสมบัติ
เฉพำะที่คณะได้กำหนดไว้ ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่
ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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7. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว
7.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้
7.1.1 ปฏิบัติดนตรีสากล
7.1.2.1 กลุม่ ปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic
(1) Wood wind ( เครื่องลมไม้)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง
(Ear Training)
(2) Brass wind (เครื่องลมทองเหลือง)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต(Sight Reading) และทักษะกำรฟัง
(Ear Training)
(3) Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน
#
b
4 4 (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง
(Ear Training)
หมายเหตุ 1. ทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมกำรจะเตรียมมำให้ผู้เข้ำสอบ
ตำมเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
2. ทักษะกำรฟัง (Ear Training) กรรมกำรจะทดสอบกำรร้องตำมทำนอง กำรฟังคู่กำรฟังคอร์ด
7.1.2.2 กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular )
(1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular)
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว) โดยเป็นเพลง
ภำษำต่ำงประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) และทักษะกำรฟัง
(Ear Training) ทดสอบทักษะกำรร้อง (Sight Singing)
หมายเหตุ 1. ทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมกำรจะเตรียมมำให้ผู้เข้ำสอบตำม
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ
2. ทักษะกำรฟัง (Ear Training) กรรมกำรจะทดสอบกำรร้องตำมทำนอง กำรฟังคู่ กำรฟังคอร์ด
7.1.2 ปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา
ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมกำรแสดง บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์ เป็นต้น
ต่อหน้ำคณะกรรมกำรโดยเลือกปฏิบัติกำรสอบตำมระดับควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเอง
นอกจำกนั้นผู้เข้ำสอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบทักษะกำรเคลื่อนไหวและไหวพริบปฏิภำณ
โดยคณะกรรมกำร
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว และเพลงประกอบการแสดง
มาด้วยตนเอง
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติในวันที่ 2 กรกฎำคม
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบปฏิบตั ิและสอบสัมภาษณ์

มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อำคำรนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ (มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล)
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) หนังสือเดินทำง (ฉบับจริง)
(2) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ในวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ

12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์ ในวันที่ 10-11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

วิมลรัตน์ จตุรำนนท์
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

