
ประกาศคณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลปี
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๔) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปี

ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป๋ กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
รอบท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔โดยเปีดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตริดังนี้

๑. ห ล ัก ส ูต รท ี่เป ีด ร ับ ส ม ัค ร  ห ล ักส ูตรศ ึกษ าคาส ตรบ ัณ ฑ ิต  (๔ ปี) ค ณ ะศ ิล ป ศ ึก ษ า ส ่วนกลาง 
(รอบที่ ๔) ดังนี้

๑) สาขาวิซาดนตรีศึกษา รับจำนวน ๔๘ คน
๑.๑) วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๒๖ คน
๑.๒) วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๓๒ คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครระบบสอบคัดเลือก
๒.๑ เป ็น น ัก เร ียน ท ี่ก ำล ังศ ึก ษ าอ ย ู่ระด ับ ข ั้น ม ัธ ยม ศ ึก ษ าป ีท ี่ ๖ ข อ งว ิท ยาล ัยน าฏ ศ ิล ป ็ 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
๒.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๒.๔ ไม,เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไต้กระทำ

โดยประมาท
๓. การสมัครคัดเลือก

กำหนดรับสมัครออนไลน่ทาง http://registra.bpi.ac.th/ หัวข้อ “รับสมัครอุดมศึกษา” พร้อมพิมพ์ 
ใบขำระเงินค่าสมัครจำนวน ๔๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และขำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ไต้ตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ - ๑๔ เมษายน๒๔๖๔ (ตรวจสอบรายละเอียด ในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ และใบชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
และต้องชำระเงินภายในวันเวลาท่ีกำหนดเท่าน้ัน)

๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๔.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ ) / (รบ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- แสดงผลการเรียนเฉล่ียรวม ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
- แสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

/ ๔.๒ สำเนา...
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๒

๔.๒ สำเนาบัตรประซาซน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่แลดงว่าอยู่ 
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

๔.๓ หลักฐานการซำระเงินจากธนาคาร ๔๐๐ บาท 
๔.๔ ส่งหลักฐานในซ้อ ๔.๑ - ๔.๓ โดยสามารถทำไต้ ๒ ซ่องทางดังนี้

๔.๔.๑ นำส่งด้วยตนเองที่ ฝ ่ายทะเบ ียนและประมวลผล คณ ะศิลปศึกษา (ศาลายา)
ในวันและเวลาราซการ

๔.๔.๒ นำส่งทางไปรษณีย์ ระบุซ ื่อเรื่องว่า “ ส ่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบและ 
หลักฐานการขำระเงิน” ส่งไปยัง “ฝ ่ายทะเบ ียนและประมวลผล คณ ะศ ึลปศ ึกษา สถาบันบัณฑิตพ ัฒนศึลป ็ 
๑๑๙/๑๑ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำ๓ อพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐”

๔.๔ หมดเซตการส่งเอกสาร วันท่ี ๑๔ เมษายน ๔๖๔ และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่ 
รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๔. การดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธี Online

๔.๑ วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔.๒ วิธีการสอบคัดเลือก
๔.๒.๑ สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน่ผ่านแอพพลิเคซั่น Zoom )

๑. สัมภาษณ์ความถนัดทางวิซาซีพครู
- รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ทัศนคติและเจตคติที่มีต่อวิซาซีพครู 

๒. สัมภาษณ์ความถนัดทางศิลปะ
- รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ๑. ต้านความรู้เกี่ยวกับสาซาที่เรียน

๒. ต้านทัศนคติในการศึกษาครู 
๓. ต้านเหตุการณ์บีจจุบัน

ข้ันตอนในการสอบสัมภาษณ์
๑. เข้ากลุ่มไลน่ “สอบเข้าป.ตรี รอบ ๔/๒๔๖๔” โดย Scan QR Code 

(ควรดำเนินการทันที)
๒. แต่งกายชุดนักเรียน, ชุดสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 
๓. การสอบสัมภาษณ์ ควรอยู่ในสถานที่เงียบ สะดวกต่อการสื่อสาร เพราะอาจมีบีญหาเรื่องสัญญาณ

ในการสื่อสารไต้
๔. ส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ pdf. (อัพโหลดพร้อม Video Clip)

/ ๔.๒.๒ สอบปฏิบัติ...



๓

๕.๒.๒ ลอบปฏิบัติ (ล่ง V ideo Clip)

๑. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย
- การบรรเลง หรือขับร้องเพลงที่แสดงทักษะความสามารถ จำนวน ๑ เพลง

(ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที)
๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล

๑. การปฏิบัติ Scale พร้อม Arpeggio ชองบทเพลงท่ีนำมาสอบโดยเล่นจากความจำ 
๒. การบรรเลง หรือขับร้องเพลงประเภทคลาสสิค หรือ แจ๊ส จำนวน ๒ บทเพลง 

(ต้องเป็นบทเพลงที่มีจังหวะแตกต่างกัน) ปฏิบัติพร้อม Backing Track หรือมี A ccom panim ent ในการสอบด้วย

ช้ันตอนในการสอบปฏิบัติ
๑. ผู้มีสิ'ทธ้ีสอบ,บันทึกการแสดง,พร้อมการแนะ,นำตัว โดยประกอบด้วย 

๑.๑ กล่าวแนะนำตัว ซ่ือ - สกุล อายุ 
๑.๒ ประเภทเครื่องมือ 
๑.๓ สถานศึกษาเดิม, จังหวัด
๑.๔ เป็นผู้สมัครสาขาวิชา, คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ 
๑.๔ ปฏิบัติตามรายละเอียดของแต่ละสาชาวิชา
ตัวอย่าง “สวัสดีครับ กระผม นายคีตกวี เสียงหวาน อายุ ๑๘ ปี ปฏิบัติเครื่องมือดนตรี 

ระนาดเอก จากโรงเรียนสตรีศรีนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้สม ัครสาขาวิชาดนตรีศ ึกษา วิชาเอกดนตรีไทย 
คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลปี”

๒. แต่งกายชุดนักเรียน, ชุดจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 
๓. Video Clip ต้อง'โม่มีการตัดต่อ แก้ไข และไม่อนุญาตไห้โซไมโครโฟน 
๔. ต้ังซ่ือ Video Clip ด้วย ซ่ือ - นามสกุล, ผู้สมัครสาขาวิชา, คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลปี 

ต ัวอย ่าง นายค ีตกว ี เส ียงหวาน ผ ู้สม ัครสาขาว ิชาดนตร ีศ ึกษา ว ิชาเอกดนตรีไทย 
คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลปี

๕. ใส่รายละเอียดใต้ Video Clip พอสังเขป (ซ่ือเพลง, ซ่ือท่อน, ประ๓ ทของเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง)
๖. อัพโหลด Video Clip ผ่านทางซ่องทาง YouTube หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ 
๗. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๔๖๔ โดยล่ง Link ผลงาน และ Portfolio 

ได้ท่ี https//forms.gle/DTSOh62iNhXxPv4C6 หรือ Scan QR Code

๖. การประกาศรายชื่อ
คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายซื่อผู้มืสิทธี้ผ่านทาง h ttp ://fed .bp i.ac .th  และ Facebook 

คณะศิลปศึกษา ดังนี้
๖.๑ ประกาศรายซื่อผู้มืสิทธี้สอบคัดเสือก วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๔๖๔ 
๖.๒ ประกาศราย'ซื่อผู้ที่มืสิทธี้เข้าศึกษาต่อ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๔๖๔

/ ๗. การขึ้นทะเบียน....
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๗. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ม ีสิทธึ๋เข้าศึกษา เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ h ttp ://reg istra .bp i.ac .th /

เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินนักศึกษาใหม่ โดยใช้รหัสประจำตัวประซาซนในการเข้าดำเนินการและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงิน 
ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ตามข้อ ๔.๔.๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๔๖๔ และจะพิจารณารับเอกสาร 
จากตราประทับวันท่ีรับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๘. การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

นักเรียนนักศึกษา ค่าบำรุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ จำนวน ๑๒,๖๐๐ บาท* (หน่ึงหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงินด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ตามข้อ ๔.๔.๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ -  ๓๐ เมษายน ๒๔๖๔ และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันท่ีรับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๙. การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ท ี่ม ีส ิทธึ๋เข ้าศ ึกษาต่อคณะศึลปศึกษาจะต้องดำเน ินการส่งเอกสารรายงานตัวข ึ้นทะเบ ียน 

นักศึกษา ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป็ 
๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำ๓ อพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐” ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
เอกสารที่ต้องนำส่งไปรษณีย์ มีตังนี้

๑. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) /  (รบ.๑) ๖ ภาคการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ 
พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

๒. สำเนาบัตรประซาซน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง
๓. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์เป็นผู้รับรอง ฉบับจริง ๑ ฉบับ
๔. ผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิซาซีพครู

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ .

ผู้มีสิฑธี๋เข้าศึกษา ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรม

(นางสาวศิริลักษณี ฉลองธรรม) 
คณบดีคณะศึลปศึกษา

* ปรับลดลง ร้อยละ ๒๐ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนติลป๋ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ นักสืกษาระดับปริญญาตรีที่'โต้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ ภาคการสืก'ษาที่ ๑  ปีการศีกบท ๒๔๖๔
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วิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป ีการศึกษา ๒๕'๖๔

(รอบ ๔)

รายการ วัน/เดือน/ปี สถานที่
๑. สมัครผ่านออนไลน์ ๑ - ๑๕ เม.ย. http://registra.bpi.ac.th/

๒. ประกาศราย1ซ่ือผู้มสิทธ๋ิสอบ ๑๖ เม.ย. ๖๔
๑.http ://fed .bp i.ac .th  
๒. h ttps://w w w .facebook.com / 
คณะศิลปศึกษา

๓. กำหนดการสอบคัดเลือก ๑๙ เม.ย. ๖๔ สอบสัมภาษณีด้วยวิธี Online

๔. ประกาศราย'ซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าศึกษา ๒๐ เม.ย. ๖๔
๑.h ttp ://fed .bp i.ac .th
๒. h ttps://w w w .facebook.com / 
คณะศิลปศึกษา

๕. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ส่งเอกสารด้วยตัวเอง 
หรือทางไปรษณีย์

๕.๑ นักศึกษาดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
๕.๒ ขำระค่าขึ้นทะเบียนเปีนนักศึกษา ๒,๐๐0

บาท

๒๑ - ๒๕ เม.ย. ๖๔

ที่อย่การส่งเอกสารตามประกาศ 
คณะศิลปศึกษา

๖. การขำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่า 
บำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ค่าบำรุงกีฬา และ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ จำนวน ๑๒,๖๐๐บาท

๒๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๔

๗. การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเปีนนักศึกษา
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) /  

(รบ.๑) ๖ ภาคเรียน
- สำเนาบัตรประซาซน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)
- ผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิฃาซีพครู 

(สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบ 
ได้ทีเว็บไซด์ สทศ. w w w .niets.or.th)

ส่งเอกสารสิ้นสุดภาย 
ในวันท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๔

๘. ปฐมนิเทศนักศึกษา ..... พ.ค. ๖๔ อาคารคณะศึลปศึกษา

http://registra.bpi.ac.th/
http://fed.bpi.ac.th
https://www.facebook.com/
http://fed.bpi.ac.th
https://www.facebook.com/
http://www.niets.or.th

