
 

-ส ำเนำ- 
 
 

 

ปฏิทินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงกำรรับตรง  คณะดนตรีและกำรแสดง  (ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

 
หมายเหต ุ        1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

    2.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
   -  คณะดนตรีและกำรแสดง  โทร. 0 38102 566 ต่อ 107 
   -  งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
      โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 

      3.  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
    รหัสนิสิต 63  

   4.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 9 - 15 มิ.ย. 2563 - 

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

9 - 15 มิ.ย. 2563 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณีย ์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

9 - 16 มิ.ย. 2563 
ตำมเวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรและไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร 
และข้อมูลกำรช ำระเงนิ 

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

หลังจำกช ำระเงิน  
3 วันท ำกำร 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
กำรสมัครจำกเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th  
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-38102721 

9 - 15 มิ.ย. 2563 - 

ส่งคลิปกำรสอบปฏบิัติ  - http://mupa.buu.ac.th 9 - 20 มิ.ย. 63 - 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์ (ออนไลน)์ 

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

19 มิ.ย. 2563 16.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์) - http://mupa.buu.ac.th 22 มิ.ย. 2563 08.00 – 17.00 น. 

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

23 มิ.ย. 2563 16.00 น.  

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 25 - 26 มิ.ย. 2563 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563 
เปิดภำคเรียน 4 ก.ค. 2563 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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-ส ำเนำ- 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0591   /2563 

เรื่อง  กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5)  
โครงกำรรับตรง  คณะดนตรีและกำรแสดง (ครั้งที่ 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

ในปีกำรศึกษำ  2563  มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ 
พิเศษด้ำนดนตรีและกำรแสดงเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0539/2559เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรรับสมัคร 
สอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรง คณะดนตรีและกำรแสดง (ครั้งที่ 2) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
1.2  เป็นผูม้ีควำมประพฤตดิี  ขยันหมัน่เพียร และมีวนิัย 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคทีส่ังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.4  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัคร 
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม   
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา  

2.1 สาขาวิชาดนตรี  และสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
     *  โรคจิตต่ำง ๆ    *  โรคเรื้อน      
     *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
     *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  4  วิชำเอก  ดังนี้ 

1.  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย       
      -  กลุ่มวิชำปี่พำทย์           
          -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
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 2.  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก   -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง  -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง  -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 

 (ผู้สมัครจะต้องมีพ้ืนฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  
Guitar, และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย    

          -  กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ร่วมสมัย   
 มุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์และกำรฝึกปฏิบัติ  โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนำฏศิลป์ไทย
นำฏศิลป์สำกลควบคู่กัน โดยสำมำรถเลือกเรียนกลุ่มวิชำตำมควำมสนใจและควำมถนัด ด้ำนนำฏศิลป์ไทย 
ตำมแบบขนบ หรือด้ำนนำฏศิลป์ร่วมสมัยจำกพ้ืนฐำนนำฏศิลป์ไทย ในชั้นปีที่ 3 

 4.  วิชาเอกศิลปะการละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง  -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 

      -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเพ่ือกำรแสดง 

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

2.2 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
     *  โรคจิตต่ำง ๆ    *  โรคเรื้อน      
     *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
     *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร  กำรบริหำร  ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง  กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทิงและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีควำมรู้รอบ เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
เพ่ือผลิตนักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี  ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดกำรศิลปิน  
ผู้จัดกำรกองถ่ำย  และนักผลิตผลงำนบันเทิงจำกวัฒนธรรม  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นกำรปูพื้นฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นทักษะกำรคิด  กำรเขียน  และองค์ควำมรู้ 
พ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตร  ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือก 
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์  กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร 
ผลิตสื่อบันเทิง  โดยนิสิตจะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในชั้นปีที่ 4   
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 ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในชั้นเรียนเพียง 3 ปีครึ่ง  โดยในภำคสุดท้ำยของชั้นปีที่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ  ผู้เรียนจะต้องออกไป
ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวิชำสหกิจศึกษำ 

 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ  ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ คือกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 

         
3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

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

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที ่9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ   

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 
4.  ค่าธรรมเนียมการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
     4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
     4.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

5. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
     5.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
    5.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) 

- หำกช ำระเงินค่ำสมัครแล้วไมส่ำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เลือกสมัครได้ 
- หำกยังไม่ได้ช ำระเงินค่ำสมัคร สำมำรถท ำกำรสมัครใหม่ได้ 
โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  

แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721  ระหว่ำงวันที่  9 - 15  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563  หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้ 

 
 
 
 



-4- 
 

6.  รหัสสาขา สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
 

รหัสสาขา วิชาเอก ปริญญา จ านวนรับ 
10190114800201AAI7 สำขำวิชำดนตรี  (วิชำเอกดนตรีไทย) ภำคปกติ ศป.บ. 4 
10190114800201ABI7 สำขำวิชำดนตรี  (วิชำเอกดนตรีสำกล) ภำคปกติ ศป.บ. 5 

10190114800401AAI7 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (วิชำเอกนำฏศิลป์และ 
กำรก ำกับลีลำ) ภำคปกติ 

ศป.บ. 10 

10190114800401ABI7 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  (วิชำเอกศิลปะกำรละคร) 
ภำคปกติ 

ศป.บ. 5 

10190114800301A0I7 
สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 5 

รวม 29 
 
7.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

7.1 คะแนนคลิปกำรสอบปฏิบัติ (ออนไลน์)  ร้อยละ  80  
7.2 คะแนนสอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์)   ร้อยละ  20  

 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

 2.  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไป ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือ 
ข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำ 
จำกคะแนนสอบปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพำะที่คณะได้ก ำหนดไว้  ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  หำกผล 
กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
8. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรยีมตัว (สอบออนไลน์)  

8.1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 
  8.1.1  ปฏิบัติดนตรีไทย 

   ผู้สมัครต้องส่งคลิปกำรปฏิบัติดนตรีไทย จ ำนวน 1 บทเพลง (สำมำรถเลือกบรรเลงเพลง 
ทั่วไปหรือเพลงเดี่ยวก็ได้) โดยเลือกประเภทกำรปฏิบัติ 1 อย่ำง ดังนี้  
    1. ขับร้องเพลงไทยเดิม  
    2. เครื่องสำย  
    3. ปี่พำทย ์

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วิชาเอกดนตรีไทย 
ผู้สมัครต้องเข้ำสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยผู้สมัครสำมำรถเข้ำกลุ่มสอบ

สัมภำษณ์ออนไลนไ์ด้ที่ http://mupa.buu.ac.th 
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  8.1.2  ปฏิบัติดนตรีสากล 
    ผู้สมัครต้องส่งคลิปกำรปฏิบัติบรรเลง หรือขับร้อง บทเพลงที่ตนเองถนัด  
ไม่เกิน 5 นำที มีดนตรีบรรเลงประกอบหรือไม่มีก็ได้ หำกมีดนตรีบรรเลงประกอบ ต้องไม่ดังกว่ำเสียงขับร้อง/บรรเลง
เครื่องดนตรีหลัก 

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วิชาเอกดนตรีสากล 
ผู้สมัครต้องเข้ำสอบสัมภำษณ์ออนไลน์  ในวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยผู้สมัครสำมำรถเข้ำกลุ่มสอบ

สัมภำษณ์ออนไลนไ์ด้ที่ http://mupa.buu.ac.th 
 
  8.1.3  ปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
 
 

   คลิปท่ี 1 
   ผู้สมัครต้องส่งคลิปแสดงควำมสำมำรถด้ำนนำฏศิลป์ไทย โดยสำมำรถเลือกเพลงใด 
เพลงหนึ่ง จำก 4 เพลงมำตรฐำน (ควำมยำวตำมต้นฉบับ หรือไม่ต่ ำกว่ำ 3 นำที) ดังต่อไปนี้  
    1. ร ำแม่บทเล็ก 
    2. ระบ ำเทพบันเทิง 
    3. ระบ ำกฤดำภินิหำร 
    4. ร ำเพลงช้ำเพลงเร็ว     
 

    คลิปท่ี 2 
  ผู้สมัครต้องส่งคลิปแสดงทักษะเต้นแบบฟรีสไตล์ตำมที่ตนเองถนัด เช่น บัลเล่ต์  

แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์ ลีลำศ โคเวอร์แดนซ์ จินตลีลำ เต้นร ำเพลงลูกทุ่ง ระบ ำพ้ืนเมืองไทย  
เป็นต้น  (ควำมยำวประมำณ 3 - 5นำที) 

หมายเหตุ  คลิปวิดีโอต้องมีมุมกล้องที่สามารถเห็นผู้สมัครและท่าทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน 
แต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงประเภทนั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องใส่ชุดหรือแต่งหน้าในการแสดง 

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วิชานาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
ผู้สมัครต้องเข้ำสอบสัมภำษณ์ออนไลน์  ในวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยผู้สมัครสำมำรถเข้ำกลุ่ม

สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ได้ท่ี http://mupa.buu.ac.th 
 

 8.1.4  ปฏิบัติทางศิลปะการละคร  
  กลุ่มวิชาการเขียนบทการแสดง 
  - จงเขียนตำมค ำสั่ง ควำมยำวไม่เกิน 20 บรรทัด 
  - จงเลือกสถำนที่ใดก็ได้ที่รู้จักดีเพียง 1 สถำนที่ จำกนั้น ให้ใช้กำรเขียนท ำให้ผู้อ่ำน

รู้จักสถำนที่นั้น ท ำให้เห็นภำพสถำนที่อย่ำงชัดเจนที่สุด และท ำให้เกิดควำมรู้สึกอยำกเดินทำงไปสถำนที่นั้นด้วย 
หมายเหตุ (ผู้สมัครเข้ำสอบปฏิบัติได้ที่ http://mupa.buu.ac.th) 
  กลุ่มการแสดงและกลุ่มการก ากับการแสดง 
  ผู้สมัครต้องส่งคลิปกำรแสดง (ตำมบทกำรแสดงที่คณะก ำหนดให้) 

ควำมยำว 3 - 5 นำที  
หมายเหตุ (ผู้สมัครเข้ำสอบปฏิบัติได้ที่ http://mupa.buu.ac.th) 
  กลุ่มการละครเพื่อการเรียนรู้ 
  - ผู้สมัครเขียนเรียงควำม หัวข้อ “งำนศิลปะกำรละครกับกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับ

สังคม”  ควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4 ใช้ฟอนต์ Cordia New ขนำด 16 pt. 
หมายเหตุ (ผู้สมัครเข้ำสอบปฏิบัติได้ที่ http://mupa.buu.ac.th) 

http://mupa.buu.ac.th/
http://mupa.buu.ac.th/
http://mupa.buu.ac.th/
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  กลุ่มงานออกแบบเพื่อการแสดง 
  - ผู้สมัครวำดงำนออกแบบตำมโจทย์ที่ก ำหนดมำให้ โดยให้ท ำท้ัง 2 ข้อวำดใส่

กระดำษ A4 ข้อละ 1 แผ่น และน ำส่งเป็นไฟล์ PDF ก ำหนดเวลำในท ำงำน 2 ชั่วโมงเท่ำนั้น (ให้ผู้สมัครตั้งกล้อง
ถ่ำยวิดีโอขณะท ำงำนและส่งให้กรรมกำรสอบ)  

  โจทย์กำรสอบปฏิบัติ 
  1. จงออกแบบฉำกเวที Concert เทศกำลเพลง JAZZ  ใน Concept ดอกไม้ในคืน

หน้ำร้อน เลือกสถำนที่และแนวคิดในกำรออกแบบจำกแนวคิดของตนเอง พร้อมอธิบำย  
  2. จงออกแบบชุดของนักร้องใน Concept ที่ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์กับฉำกเวที 

Concert ที่นักร้องคนนี้จะมำร้องบนเวทีแห่งนี้ โจทย์คือเป็นนักร้องจำกประเทศแอฟริกำใต้ ผิวเข้ม ตัวสูง 185 
เซ็นติเมตร หนัก 150 กิโลกรัม ร้องเพลงแนวเพลง JAZZ 
 หมายเหตุ (ผู้สมัครเข้ำสอบปฏิบัติได้ท่ี http://mupa.buu.ac.th) 
 

     8.1.5 ปฏิบัติการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์   
   ให้ผู้เข้ำสอบเขียนควำมเรียง (essay) ในหัวข้อ "ข้ำพเจ้ำกับกำรพัฒนำประเทศให้
ยั่งยืนด้วยกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและสื่อบันเทิง" โดยวิเครำะห์ศักยภำพตนเอง วิเครำะห์ปัญหำ เสนอ
แนวทำงในกำรพัฒนำด้วยควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้เข้ำสอบ โดยน ำเสนอเนื้อหำที่มีข้อมูล (information) 
ที่ครอบคลุมตำมโจทย์ และต้องเขียนให้สื่อสำรอำรมณ์ ควำมรู้สึก (emotional and feeling) ให้ผู้อ่ำนเกิด
ควำมประทับใจผ่ำนงำนเขียน ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 1 หน้ำ กระดำษ A4 และไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 พิมพ์
ด้วยฟอนต์ Cordia New ขนำด 16 pt.” ส่งเอกสำรเป็นไฟล์ PDF (ให้เขียนชื่อ นำมสกุลของผู้เข้ำสอบใน 
essay ดว้ย) 
 หมายเหต ุ(ผู้สมัครเข้ำสอบปฏิบัติได้ท่ี http://mupa.buu.ac.th) 
 
9.  การส่งคลิปการสอบปฏิบัต ิ
      มหำวิทยำลัยบูรพำก ำหนดให้ผู้สมัครส่งคลิปกำรสอบปฏิบัติ ทำงเว็บไซต์คณะดนตรีและกำรแสดง 
 http://mupa.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 9 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
 

10.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 
มหำวิทยำลัยบูรพำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์) ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563   

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th  เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป  
 

11.  การสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 
      มหำวิทยำลัยบูรพำก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ (ออนไลน์) ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
เวลำ 08.00 – 17.00 น. โดยเข้ำกลุ่มเพ่ือท ำกำรสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://mupa.buu.ac.th 
 
12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563   
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือเทียบเท่ำ  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
14.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ระหว่างวันที ่ในวันที่ 25-26  
มิถุนายน พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ 
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 

 
  ประกำศ ณ วันที่   8   มิถุนำยน พ.ศ.  2563 
 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

              ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
         ส ำเนำถูกต้อง 
     พรจันทร์  โพธินำค 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

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

