
 
 
 
 

 
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการรับตรง คร้ังที่ 2 (สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ)  
คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 
หมายเหตุ         1.  ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    2.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
   -  คณะดนตรีและการแสดง  โทร. 0 38102 566 ต่อ 101 
   -  งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
      โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 

   3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท  
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี  เวลา 

รับสมคัรทางอินเตอรเ์น็ต - https://mupabuu.com/intl-students 
15 ก.พ. 2565 

 –  
18 เม.ย. 2565 

- 

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ทำการไปรษณยี ์
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รา้น 7-eleven) 

15 ก.พ. 2565 
 –  

18 เม.ย. 2565 

ตามเวลาเปดิ 
ทำการของ
หน่วยงาน 

ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร 
และข้อมลูการชำระเงิน 

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

ค่าสมัคร 3 วันทำการ 
- 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ 
สอบสัมภาษณ ์

- http://regservice.buu.ac.th 
- https://mupabuu.com/intl-students 

30 เม.ย. 2565 16:00 น. 

สอบสัมภาษณ ์
-  ออนไลน์ 
 

4 พ.ค. 2565 
ตามประกาศ
มหาวิทยาลยั 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา - http://regservice.buu.ac.th 9 พ.ค. 2565 16:00 น. 
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา - http://smartreg.buu.ac.th 19-20 พ.ค. 2565 16.00 
ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 22 - 24 มิ.ย. 2565 

เปิดภาคเรียน 25 มิ.ย. 2565 

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


 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่             /2565 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 
(สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ) คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจำปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 ในปีการศึกษา  2565  มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ด้านดนตรีและการแสดงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0539/2559เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ) คณะดนตรีและ 
การแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้สมัครชาวต่างประเทศเท่านั้น 
1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัคร 
 สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษา 
 แล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
 

2. คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร 
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
     ผู้สมคัรจะต้องเลือกเรียนในวิชาเอกดังนี้ 
  วิชาเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย 
   - กลุ่มวิชาเครื่องสายไทย  
            - กลุ่มวิชาปี่พาทย์  
            - กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย  

  - กลุ่มทักษะขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular) 
  - กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี 

   - กลุ่มดนตรีคลาสสิก (เครื่องลม) 
 

      2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
 ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนในวิชาเอก ดังนี้ 

 วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา  ประกอบด้วย 
  -  กลุ่มวิชาการเต้น  
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3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  https://mupabuu.com/intl-students  
     ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน พ.ศ. 2565 
3.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 

      เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 

    4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการชำระเงิน 

 4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
  4.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน  Krungthai NEXT/ธนาคารกรุงไทย/ที่ทำการไปรษณีย์/ 
      เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) ตามเวลาเปิดทำการของหน่วยงานระหว่างวันที่ 
      15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูล 
      การสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  

     หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ 
 

หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ 
        - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
5.  รหัสสาขา สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา  
 

รหัสสาขา วิชาเอก ปริญญา จำนวนรับ 
10190114800201AAH0003 สาขาวชิาดนตรี  (วชิาเอกดนตรไีทย) ภาคปกต ิ ศป.บ. 5 
10190114800201ABH0003 สาขาวชิาดนตรี  (วชิาเอกดนตรสีากล) ภาคปกต ิ ศป.บ. 15 

10190114800401AAH0003 
สาขาวชิาศิลปะการแสดง  
(วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกบัลีลา) ภาคปกติ 

ศป.บ. 15 

รวม 35 
 
6.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

6.1  คะแนนสอบปฏิบัติ   ร้อยละ  80   
6.2  คะแนนสอบสัมภาษณ์   ร้อยละ  20 

 
 

หมายเหตุ     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ    
            คุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด 

 2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ 
 สอบสัมภาษณ์ตามจำนวนรับ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบ
 สัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด 
 

 
 
 

https://mupabuu.com/intl-students
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 3.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบคุณสมบัติ 
   ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ   
  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะพิจารณาจาก
  คะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะได้กำหนดไว้ใน
  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มี
  สิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตาม
  จำนวนรับที่ไดป้ระกาศไว้  หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามทีไ่ด้กำหนดไว้ และ 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
7. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรยีมตัว  

7.1 ส่ิงที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ  
  7.1.1  กลุ่มดนตรีไทย 
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแสดงความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

บทเพลงพ้ืนเมือง จำนวน 2 บทเพลง 
   
  7.1.2  กลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic  
          Wood wind ( เครื่องลมไม้) / Brass wind  (เครื่องลมทองเหลือง)  
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแสดงความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี จำนวน 
2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว)   
 

 7.1.3 กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแสดงความสามารถในการขับร้อง จำนวน 2 เพลง ภาษายุโรป 1 
เพลง และภาษาอ่ืน ๆ 1 เพลง 
 
  7.1.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแสดงความสามารถการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด 
ในระดับพ้ืนฐาน 
 
  7.1.5 กลุ่มวิชาการเต้น 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแสดงความสามารถการแสดงนาฏศิลป์สากล 1 ชุดการแสดง  
ที่มีแสดงให้เห็นความทักษะสามารถทางด้านการเต้นแบบตะวันตก เช่น บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป  
คอนเทมโพรารีแดนซ์  เป็นต้น 
 
8. การส่งคลิปการสอบปฏิบัต ิ
 ผู้สมัครต้องส่งคลิปการสอบปฏิบัติตามโจทย์ที่วิชาเอกกำหนด ตามข้อ 7 ภายในวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2565 โดยจัดส่งที่ https://www.mupabuu.com (หากผู้สมัครไม่ส่งคลิปการสอบปฏิบัติจะถูกตัด
สิทธ์การเข้าสอบสัมภาษณ์) 
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9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 30 เมษายน  
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
10.  การสอบสัมภาษณ์ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบปฏิบัติ  ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป (ผ่านระบบออนไลน์) 

 
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
ตามข้อ 1.1 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์ ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
                 
                

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

