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(ส าเนา) 
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

ที ่ 4 /2558 
เร่ือง  การรับสมคัรคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559 

               ---------------------------------------------------- 
  ดว้ยมหาวทิยาลยับูรพา  มีนโยบายในการจดัการศึกษา  ระดบับณัฑิตศึกษา  เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน  และส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมของประเทศ  เพื่อให้โอกาสผูท่ี้ตอ้งการ
เขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  ฝ่ายบณัฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  
จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา  2559 โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

ระดบัปริญญาโท 2 สาขาวชิา 
สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม (ศศ.ม.) รุ่นที ่11 

สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ (ศป.ม.) รุ่นที ่9 
ระดบัปริญญาเอก 2 สาขาวชิา 

สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม(ปร.ด.) รุ่นที ่5 
สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ(ปร.ด.) รุ่นที ่7 

 

สาขาวชิาและจ านวนทีรั่บเข้าศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
1.  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม ภาคพเิศษ (รุ่นที ่11) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2. สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 
 จ านวนทีรั่บ 
 ภาคพิเศษ  แผน  ก        จาํนวน  20  คน 
      การสอบคัดเลอืก รอบที ่1 วันเสาร์ที ่2 เมษายน 2559  

รอบที ่2 วันเสาร์ที ่2 กรกฎาคม 2559 
 

 สอบขอ้เขียน  หอ้ง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ หอ้ง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นตน้ไป  
 
เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม 
 ภาคพเิศษ   ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์    
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  150,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 37,500 บาท) 

 
 
 
 



2 
 
 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

2. หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ  ภาคพเิศษ  (รุ่นที ่9) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาทางดา้นทศันศิลป์และการออกแบบ 
2. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกสาขาวชิาจากมหาวทิยาลยัทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศท่ี ก.พ. รับรอง  สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีไม่จบทางดา้นศิลปะ ใหป้รับเสริมความรู้ 

ทางดา้นศิลปะตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะให้ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีกาํหนด  

โดยไม่นบัหน่วยกิต 

3. เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 และตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 จ านวนทีรั่บ 

 ภาคพิเศษ  แผน  ก          จาํนวน  20  คน 
 

      การสอบคัดเลอืก รอบที ่1 วันอาทติย์ที ่3 เมษายน 2559  
รอบที ่2 วันอาทติย์ที ่3 กรกฎาคม 2559 

 
  1.  พจิารณาจากเอกสารการสมัคร  แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะหรือการออกแบบ (ให้น ามา

เสนอในวนัสอบสัมภาษณ์) 
  2.  สอบสัมภาษณ์   หอ้ง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  09.00 น.  เป็นตน้ไป  
 
วนั/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ     

ภาคพเิศษ  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เรียนวนัเสาร์-อาทิตย ์  
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  150,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 37,500 บาท) 
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หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

3.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ (รุ่นที่ 7) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

   ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558  หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาท่ีปรับปรุงใหม่ หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ 

   แบบ 1 มีคุณสมบติัดงัน้ี 
  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาทศันศิลป์และการออกแบบ  หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป และ                        ระดบั               และ             
                                                                                               
                                               ไม่เกิน 3 ปี ยอ้นหลงั  ทั้งน้ี ตอ้งผา่นการประเมินของ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ 

   แบบ 2 มีคุณสมบติัดงัน้ี 
เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาทศันศิลป์และการออกแบบ  หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป   
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นขา้ราชการ พนกังานของรัฐหรือบริษทัเอกชน ตอ้งมีหนงัสือรับรอง 

(Recommendation) จากผูบ้งัคบับญัชา 2 ฉบบั  ปิดผนึกถึงประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
ตอ้งมีเอกสารอนุมติัลาศึกษาต่อ 

จ านวนทีรั่บ 

 แบบ 1  และแบบ 2          จาํนวน  10  คน 
      การสอบคัดเลอืก รอบที ่1 วันอาทติย์ที ่3 เมษายน 2559  

รอบที ่2 วันอาทติย์ที ่3 กรกฎาคม 2559 
 

       สอบข้อเขียนและพจิารณาจากเอกสารการสมัคร  แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะหรือการ
ออกแบบ และหัวข้อ  โครงการทีป่ระสงค์จะวจัิย  (ให้น ามาเสนอในวนัสอบสัมภาษณ์) 

 สอบข้อเขียน  หอ้ง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ หอ้ง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นตน้ไป  
วนั/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ     

ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เรียนวนัเสาร์-อาทิตย ์  
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  390,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 65,000 บาท) 
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หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

4.  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม (รุ่นที ่5) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

   ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552  หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาท่ีปรับปรุงใหม่ หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม 

   แบบ 1 มีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม  หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  และ                        ระดบั               และ
                                                                                                    
                                                       ไม่เกิน 3 ปี ยอ้นหลงั  ทั้งน้ี ตอ้งผา่นการประเมิน
ของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม   

   แบบ 2 มีคุณสมบติั ดงัน้ี 
เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม  หรือสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง มีเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นขา้ราชการ พนกังานของรัฐหรือบริษทัเอกชน ตอ้งมีหนงัสือรับรอง  

(Recommendation) จากผูบ้งัคบับญัชา 2 ฉบบั  ปิดผนึกถึงประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
ตอ้งมีเอกสารอนุมติัลาศึกษาต่อ 

 

จ านวนทีรั่บ 

 แบบ 1  และแบบ 2          จาํนวน  10  คน 
      การสอบคัดเลอืก รอบที ่1 วันอาทติย์ 2 เมษายน 2559  

รอบที ่2 วันอาทติย์ 2 กรกฎาคม 2559 
 
  1.  สอบข้อเขียนเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจประเดน็ปัญหาแนวคดิ และมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  หัวข้อโครงการวจัิยที่ประสงค์จะวจัิย ในระดับปริญญาเอก 
 สอบขอ้เขียน  หอ้ง AB-gs 208 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ หอ้ง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นตน้ไป  
 
วนั/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวชิาการบริหารศิลปวฒันธรรม     

ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เรียนวนัเสาร์-อาทิตย ์  
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  390,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 65,000 บาท) 
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ปฏิทินการรับสมัครและการสอบคดัเลอืกนิสิตระดบับัณฑติศึกษา   

ก าหนดการ วนั/เดือน/ปี 
 

สถานที่ 

ช่วงเวลาการยืน่/ส่งเอกสารการสมัคร 
21 ธ.ค. 2558  ถึง 
รอบที ่1 วันที ่31 มี.ค. 2559 
รอบที ่2 วันที ่30 มิ.ย. 2559 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะฯ พจิารณาสอบคดัเลอืก (โท-เอก) 
- สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม 

 
- สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ 
 

 

รอบที ่1 วันที ่2 เม.ย. 2559 
รอบที ่2 วันที ่2 ก.ค. 2559 
 

รอบที ่1 วันที ่3 เม.ย. 2559 
รอบที ่2 วันที ่3 ก.ค. 2559 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ 
- สาขาวชิาทศันศิลป์และการออกแบบ 
- สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม 

คร้ังที ่1 วันที ่13 เม.ย. 2559 
คร้ังที ่2 วันที ่13 ก.ค. 2559 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รายงานตัว คร้ังที ่1 วันที ่18 เม.ย. 2559 
คร้ังที ่2 วันที่ 13 ก.ค. 2559 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปฐมนิเทศ ปลายเดือนกรกฎาคม 2559 
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เร่ิมเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2559 
อาคาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

3.  การสมัครสอบ 
ผูส้มคัรจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
3.1 กรณยีื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผูส้มคัรสามารถรับใบสมคัรพร้อมระเบียบการท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยับูรพา  ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือพิมพจ์ากเวปไซต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์  http://fineart.buu.ac.th  และจะตอ้งนาํใบสมคัรพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ มายืน่สมัครทีฝ่่าย
บัณฑิตศึกษา อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  ช้ัน 1  มหาวิทยาลยับูรพา  (ยกเว้นวนัอาทิตย์และวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์) พร้อมทั้งช าระค่าสมัครสอบ  จ านวน  500  บาท   

3.2  กรณยีื่นใบสมัครทางไปรษณย์ี  จะตอ้งส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ  รวมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบ  
จ านวน  500  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณติัหรือตัว๋แลกเงิน ปทฝ.มหาวทิยาลยับูรพา  ในนามคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131   ภายในเวลาท่ีกาํหนดในปฏิทินการรับสมคัร 

3.3  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งทาํการสมคัรสอบวดัความรู้ทางดา้นภาษาต่างประเทศ BUU Test ของสถาบนั 
ภาษา มหาวทิยาลยับูรพา ใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด 
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3.4 ในกรณีท่ีสอบไม่ผา่นการสอบวดัความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ Buu Test ของสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยั 
บูรพา ผูส้มคัรสอบในระดบัปริญญาโทตอ้งลงเรียนวชิาภาษาองักฤษ 999063 Reading และผูส้มคัรในระดบั
ปริญญาเอกตอ้งลงเรียนวชิาภาษาองักฤษ 999063 Reading และ 999604 Academic Reading and Writing 

3.5  ผูส้มคัรท่ีมีผลการทดสอบทางดา้นภาษาชนิดอ่ืน เช่น  TOEFL  หรือ  IELTS    
 

เกณฑ์บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  มห าวทิยาลยับูรพา 

ประเภทข้อสอบ 
เขียนวทิยานิพนธ์ 

ภาษาไทย 
เขียนวทิยานิพนธ์ 
ภาษาองักฤษ 

ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 
ขอ้สอบ TOEFL 
     Paper  Based 
     Computer Based 
ขอ้สอบ  IELTS 

 
500 ข้ึนไป 
173 ข้ึนไป 
5.5 ข้ึนไป 

 
450 ข้ึนไป 
131 ข้ึนไป 
5.0 ข้ึนไป 

 
550 ข้ึนไป 
213 ข้ึนไป 
6.0 ข้ึนไป 

 
500 ข้ึนไป 
173 ข้ึนไป 
5.5 ข้ึนไป 

ใหแ้นบสาํเนาคะแนนมาแสดงพร้อมกบัใบสมคัรดว้ย  
3.6  ผูส้มคัรสอบท่ีสาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโทท่ีมีผลการสอบของแบบทดสอบท่ีมหาวทิยาลยับูรพา

ยอมรับจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนวชิาภาษาองักฤษ 999063 Reading  
3.7  ผูส้มคัรสามารถสมคัรไดท้ั้ง 2 สาขา  โดยระบุรหัสสาขาในใบสมคัรใหช้ดัเจน 
3.8  ผูส้มคัรตอ้งเขียน ช่ือ ท่ีอยู ่ รหสัไปรษณีย ์และรหัสสาขาในใบสมคัรใหช้ดัเจน  เงินค่าสมคัรและ

หลกัฐานต่าง ๆ  มหาวทิยาลยัจะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
4.  หลกัฐานประกอบการสมัคร 
 1.  ใบสมคัรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 2.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  จาํนวน 3 รูป 

3.  สาํเนา  บตัรประจาํตวัประชาชน  
4.  สาํเนา  หลกัฐานแสดงผลวฒิุการศึกษาประกอบดว้ยปริญญาบตัร  หรือใบรับรองการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี-โท  และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  อยา่งละ 1 ฉบบั  
5.  หนงัสือรับรอง จากอาจารยส์ถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา จาํนวน ๒ ฉบบั ปิดผนึก ถึงประธานกรรมการสอบ  

  (ผูส้มคัร ป.เอก) 
6.  หนงัสือขออนุญาตสอบจากสถาบนัตน้สังกดั ท่ีผา่นการอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนงาน (ผูส้มคัร ป.เอก) 

 7.  สาํเนา  หลกัฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาองักฤษอายภุายใน 2 ปี จาํนวน 1 ฉบบั  (ถ้ามี) 
 8.  หนงัสือรับรองท่ีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

9.  หลกัฐานชาํระค่าสมคัรโดยทางธนาณติั  หรือ  ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์ สั่งจ่ายไปรษณียม์หาวทิยาลยับูรพา                           
ในนามคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131    
 10.  หลกัฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ  …………. 
 

5.  หลกัฐานทีต้่องน ามายื่นในวนัรายงานตัว 
1.  ใบแสดงผลการเรียน  และหนงัสือรับรองปริญญาฉบบัจริง พร้อมถ่ายสาํเนา 
2.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 
3.  สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีถ่ายจากฉบบัเจา้บา้น 
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4.  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ  นามสกุล  หรือหลกัฐานการสมรส  พร้อมถ่ายสาํเนา (ถา้มี) 
5.  ใบรับรองแพทย ์(ภายในระยะเวลา 1 เดือน) 
6.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  หนา้ตรง  สวมเส้ือเช้ิตขาว  หรือชุดสากลนิยม  หรือเคร่ืองแบบขา้ราชการ  
(ใหเ้ตรียมมาอยา่งนอ้ย 6 รูป เป็นรูปสี) 

6.  ก าหนดวนัเปิดเรียน 
ภาคเรียนที ่1 

ตน้เดือนสิงหาคม  2559 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

(ลงช่ือ)   เทพศกัด์ิ ทองนพคุณ 

          

                   (รองศาสตราจารยเ์ทพศกัด์ิ ทองนพคุณ) 
               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                              ปฏิบติัการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยับูรพา 
 

 
สาํเนาถูกตอ้ง 

 
(นายนิกร  กาเจริญ) 

นกัวชิาการศึกษา 
 
 

 
 
 


