ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 03810 2504, Email : korn1081900@yahoo.com
i2more_row@hotmail.com

(สาเนา)

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 4 /2558
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
---------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และส่ งเสริ มการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของประเทศ เพื่อให้โอกาสผูท้ ี่ตอ้ งการ
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ศศ.ม.) รุ่นที่ 11
สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ (ศป.ม.) รุ่นที่ 9

ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม(ปร.ด.) รุ่นที่ 5
สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ(ปร.ด.) รุ่นที่ 7

สาขาวิชาและจานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
หลักสู ตรระดับปริญญาโท
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 11)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชา
จานวนทีร่ ับ
ภาคพิเศษ แผน ก
จํานวน 20 คน
การสอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2559
รอบที่ 2 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559
สอบข้อเขียน ห้อง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ ห้อง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
เวลาเรียน สาหรับสาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคพิเศษ ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรี ยนวันเสาร์ – อาทิตย์
ค่ าลงทะเบียนเหมาจ่ าย 150,000 บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 37,500 บาท)

2

หลักสู ตรระดับปริญญาโท
2. หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ ภาคพิเศษ (รุ่ นที่ 9)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ
2. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ ก.พ. รับรอง สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่ไม่จบทางด้านศิลปะ ให้ปรับเสริ มความรู ้
ทางด้านศิลปะตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะให้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่กาํ หนด
โดยไม่นบั หน่วยกิต
3. เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
จานวนทีร่ ับ
ภาคพิเศษ แผน ก
การสอบคัดเลือก

จํานวน 20 คน
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2559
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2559

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร แฟ้มสะสมผลงานทางด้ านศิลปะหรือการออกแบบ (ให้ นามา
เสนอในวันสอบสั มภาษณ์)
2. สอบสั มภาษณ์ ห้อง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
วัน/เวลาเรียน สาหรับสาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
ภาคพิเศษ ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรี ยนวันเสาร์ -อาทิตย์
ค่ าลงทะเบียนเหมาจ่ าย 150,000 บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 37,500 บาท)

3

หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
3. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ (รุ่นที่ 7)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุ งใหม่ หรื อโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
แบบ 1 มีคุณสมบัติดงั นี้
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาทัศนศิลป์ และการออกแบบ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และ
ระดับ
และ
ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
แบบ 2 มีคุณสมบัติดงั นี้
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาทัศนศิลป์ และการออกแบบ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผสู้ มัครเป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐหรื อบริ ษทั เอกชน ต้องมีหนังสื อรับรอง
(Recommendation) จากผูบ้ งั คับบัญชา 2 ฉบับ ปิ ดผนึกถึงประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
ต้องมีเอกสารอนุมตั ิลาศึกษาต่อ
จานวนทีร่ ับ
แบบ 1 และแบบ 2
จํานวน 10 คน
การสอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2559
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2559
สอบข้ อเขียนและพิจารณาจากเอกสารการสมัคร แฟ้มสะสมผลงานทางด้ านศิลปะหรือการ
ออกแบบ และหัวข้ อ โครงการทีป่ ระสงค์ จะวิจัย (ให้ นามาเสนอในวันสอบสั มภาษณ์)
สอบข้ อเขียน ห้อง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสั มภาษณ์ ห้อง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
วัน/เวลาเรียน สาหรับสาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรี ยนวันเสาร์ -อาทิตย์
ค่ าลงทะเบียนเหมาจ่ าย 390,000 บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 65,000 บาท)
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หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
4. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (รุ่นที่ 5)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุ งใหม่ หรื อโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม
แบบ 1 มีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และ
ระดับ
และ
ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมิน
ของ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม
แบบ 2 มีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผสู้ มัครเป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐหรื อบริ ษทั เอกชน ต้องมีหนังสื อรับรอง
(Recommendation) จากผูบ้ งั คับบัญชา 2 ฉบับ ปิ ดผนึกถึงประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
ต้องมีเอกสารอนุมตั ิลาศึกษาต่อ
จานวนทีร่ ับ
แบบ 1 และแบบ 2
การสอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2559
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2559

จํานวน 10 คน

1. สอบข้ อเขียนเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจประเด็นปัญหาแนวคิด และมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรม
3. หัวข้ อโครงการวิจัยที่ประสงค์ จะวิจัย ในระดับปริญญาเอก
สอบข้อเขียน ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ ห้อง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป

วัน/เวลาเรียน สาหรับสาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรี ยนวันเสาร์ -อาทิตย์
ค่ าลงทะเบียนเหมาจ่ าย 390,000 บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 65,000 บาท)

5

ปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดการ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

21 ธ.ค. 2558 ถึง
ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
ช่ วงเวลาการยืน่ /ส่ งเอกสารการสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 2559
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
รอบที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. 2559
คณะฯ พิจารณาสอบคัดเลือก (โท-เอก)
- สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม รอบที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 2559
ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
รอบที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 2559
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
รอบที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 2559
รอบที่ 2 วันที่ 3 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสอบ
ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 เม.ย. 2559
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.ค. 2559 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการบริ หารศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานตัว
ปฐมนิเทศ
เริ่มเรียน

ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เม.ย. 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.ค. 2559 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
ปลายเดือนกรกฎาคม 2559
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคาร
ต้ นเดือนสิ งหาคม 2559
คณะศิลปกรรมศาสตร์

3. การสมัครสอบ
ผูส้ มัครจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.1 กรณียื่นใบสมัครด้ วยตนเอง ผูส้ มัครสามารถรับใบสมัครพร้อมระเบียบการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรื อพิมพ์จากเวปไซต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ http://fineart.buu.ac.th และจะต้องนําใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ มายืน่ สมัครทีฝ่ ่ าย
บัณฑิตศึกษา อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเว้ นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ) พร้ อมทั้งชาระค่ าสมัครสอบ จานวน 500 บาท
3.2 กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องส่ งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงิน ค่ าสมัครสอบ
จานวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรื อตัว๋ แลกเงิน ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในเวลาที่กาํ หนดในปฏิทินการรับสมัคร
3.3 ผูส้ มัครสอบจะต้องทําการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ BUU Test ของสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
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3.4 ในกรณี ที่สอบไม่ผา่ นการสอบวัดความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ Buu Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ผูส้ มัครสอบในระดับปริ ญญาโทต้องลงเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 999063 Reading และผูส้ มัครในระดับ
ปริ ญญาเอกต้องลงเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 999063 Reading และ 999604 Academic Reading and Writing
3.5 ผูส้ มัครที่มีผลการทดสอบทางด้านภาษาชนิดอื่น เช่น TOEFL หรื อ IELTS
เกณฑ์ บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มห าวิทยาลัยบูรพา
เขียนวิทยานิพนธ์
เขียนวิทยานิพนธ์
ประเภทข้ อสอบ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ข้อสอบ TOEFL
Paper Based
500 ขึ้นไป
450 ขึ้นไป
550 ขึ้นไป
500 ขึ้นไป
Computer Based
173 ขึ้นไป
131 ขึ้นไป
213 ขึ้นไป
173 ขึ้นไป
ข้อสอบ IELTS
5.5 ขึ้นไป
5.0 ขึ้นไป
6.0 ขึ้นไป
5.5 ขึ้นไป

ให้แนบสําเนาคะแนนมาแสดงพร้อมกับใบสมัครด้วย
3.6 ผูส้ มัครสอบที่สาํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโทที่มีผลการสอบของแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ยอมรับจะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 999063 Reading
3.7 ผูส้ มัครสามารถสมัครได้ท้ งั 2 สาขา โดยระบุรหัสสาขาในใบสมัครให้ชดั เจน
3.8 ผูส้ มัครต้องเขียน ชื่ อ ที่อยู่ รหัสไปรษณี ย ์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชดั เจน เงินค่าสมัครและ
หลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
3. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนา หลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริ ญญาบัตร หรื อใบรับรองการศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี -โท และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสื อรับรอง จากอาจารย์สถาบันที่สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ ปิ ดผนึก ถึงประธานกรรมการสอบ
(ผูส้ มัคร ป.เอก)
6. หนังสื อขออนุ ญาตสอบจากสถาบันต้นสังกัด ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนงาน (ผูส้ มัคร ป.เอก)
7. สําเนา หลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน 2 ปี จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ ามี)
8. หนังสื อรับรองที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
9. หลักฐานชําระค่าสมัครโดยทางธนาณัติ หรื อ ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ สั่งจ่ายไปรษณี ยม์ หาวิทยาลัยบูรพา
ในนามคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
10. หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ ………….
5. หลักฐานทีต่ ้ องนามายื่นในวันรายงานตัว
1. ใบแสดงผลการเรี ยน และหนังสื อรับรองปริ ญญาฉบับจริ ง พร้อมถ่ายสําเนา
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน
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4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่ อ นามสกุล หรื อหลักฐานการสมรส พร้อมถ่ายสําเนา (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ (ภายในระยะเวลา 1 เดือน)
6. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง สวมเสื้ อเชิ้ตขาว หรื อชุดสากลนิยม หรื อเครื่ องแบบข้าราชการ
(ให้เตรี ยมมาอย่างน้อย 6 รู ป เป็ นรู ปสี )
6. กาหนดวันเปิ ดเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ต้นเดือนสิ งหาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สําเนาถูกต้อง
(นายนิกร กาเจริ ญ)
นักวิชาการศึกษา

