
 

 

 

ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

 

  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี               
รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังนี้  
  

๑. หลักสูตรท่ี เปิดรับสมัคร  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔  ปี ) คณะศิลปศึกษา ส่วนกลาง               
(รอบที่ ๑) ดังนี ้

 ๑) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา    รับจำนวน    ๑๒๐ คน 
 ๒) สาขาวิชาดนตรีศึกษา     รับจำนวน    ๑๒๐ คน  

   ๒.๑) วิชาเอกดนตรีไทย        จำนวน     ๖๐ คน 
  ๒.๒) วิชาเอกดนตรีสากล        จำนวน     ๖๐ คน 
 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครระบบสอบคัดเลือก 

 ๒.๑ เป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป หรือนักเรียนของสถานศึกษาอื่นๆ ที่กำลังศึกษาอยูร่ะดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ ๓ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 

 ๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง 

๒.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ๒.๔ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ                 

โดยประมาท 

๓. การสมัครคัดเลือก 
 กำหนดรับสมัครออนไลน์ทาง http://registra.bpi.ac.th/ หัวข้อ “รับสมัครอุดมศึกษา” พร้อมพิมพ์ 

ใบชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่   

วันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔ (ตรวจสอบรายละเอียด ในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ และใบชำระเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และต้องชำระเงินภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น)  

 
 
 

 



๒ 
 

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

- แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่  
  - แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  

๔.๒ หลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร ๕๐๐ บาท 
 ๔.๓ ส่งหลักฐานในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ทางไปรษณีย์ ระบุช่ือเรื่องว่า “ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร

สอบและหลักฐานการชำระเงิน” ส่งไปยัง “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๑๑๙/๑๑ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐” 

๔.๔ หมดเขตการส่งเอกสาร วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับ
วันที่รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

๕. การดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธี Online  

๕.๑ วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก 
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๕.๒ วิธีการสอบคัดเลือก  
๕.๒.๑ สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom) 

  ๑. สัมภาษณ์ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 - รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ทัศนคติและเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู 
  ๒. สัมภาษณ์ความถนัดทางศิลปะ 

- รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ๑. ด้านความรู้เกี่ยวกบัสาขาที่เรียน 
    ๒. ด้านทัศนคติในการศึกษาครู 

๓. ด้านเหตุการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหต ุ

๑. ใช้ Portfolio ประกอบการสมัภาษณ์ 
๒. ใช้ Video Clip “ผลงานการแสดงเดี่ยว” ประกอบการสมัภาษณ์ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ๒ 

๖. การประกาศรายชื่อ 
  คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิผ่านทาง http://fed.bpi.ac.th และ Facebook  
คณะศิลปศึกษา ดังนี ้
   ๖.๑ ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
   ๖.๒ ประกาศรายช่ือผู้ทีม่ีสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
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๗. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/  
เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินนักศึกษาใหม่ โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชนในการเข้าดำเนินการและชำระเงินค่าข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) และนำส่งเอกสารไปยัง ที่อยู่

ด้านล่าง ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่รับของไปรษณีย์
เป็นสำคัญ  

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ 
เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา  
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
๗๓๑๗๐ 
 

(ส่งหลักฐานประกอบการเข้าศึกษาปริญญาตรี) 

๘. การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ตามข้อ ๗. ภายในวันที่ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เอกสารที่ต้องนำสง่ มีดังนี ้

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

๒. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง 

๓. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์เป็นผู้รับรอง ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
๔. ผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

 ๘. การชำระเงินคา่บำรุงการศึกษา 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา ค่าบำรุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ จำนวน ๑๕,๓๐๐ (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงินด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ตามข้อ ๗. 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
 
                
        

 

                  Scan QR Code  
เข้ากลุ่มไลน์ “สอบเข้าป.ตรี รอบ ๑/๒๕๖๕” 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         
                        (นางสาวศิริลกัษณ์ ฉลองธรรม) 
                    คณบดีคณะศิลปศึกษา 
  
 



๔ 
 

เอกสารแนบท้าย ๑ 

วิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(รอบ ๑) 

รายการ วัน/เดือน/ปี สถานท่ี 
 ๑. สมัครผ่านออนไลน ์ ๑๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๔ http://registra.bpi.ac.th/  

๒. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ ๖ ก.ย. ๖๔ 

๑.http://fed.bpi.ac.th 
๒.https://www.facebook.com/
คณะศิลปศึกษา 

 ๓. กำหนดการสอบคัดเลือก ๑๘ ก.ย. ๖๔ สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธี Online 

 ๔. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ๒๔ ก.ย. ๖๔ 
๑.http://fed.bpi.ac.th 

๒.https://www.facebook.com/
คณะศิลปศึกษา 

 ๕. การข้ึนทะเบียนนักศึกษา และการสง่เอกสารข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     ๕.๑ นักศึกษาดำเนินการผ่านระบบออนไลน ์
     ๕.๒ ชำระค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

๒๔ ก.ย. - ๘ ต.ค. ๖๔ 

ที่อยู่การส่งเอกสารตามประกาศ
คณะศิลปศึกษา 

     ๕.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) /  
(รบ.๑) ๖ ภาคเรียน 
     ๕.๔ สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ) 
     ๕.๖ ผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
(สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่เว็บ
ไซด์ สทศ. www.niets.or.th)      

ภายในวันที่ ๑๗ พ.ค. 
๖๕ 

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

๑๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

 ๗. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 

......พ.ค. ๖๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

 

 

 

http://www.niets.or.th/


๕ 
 

เอกสารแนบท้าย ๒ 

ขั้นตอนการส่ง Video Clip “ผลงานการแสดงเดีย่ว” ประกอบการสมัภาษณ ์

 
๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (จำนวน ๒ เพลง ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที) 

๑.๑ รำหน้าพาทย์ตามหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันต้น หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันกลางหรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จำนวน ๑ เพลง 
          ๑.๒ รำเพลงพื้นฐาน (รำเดี่ยว, รำคู่, ระบำมาตรฐาน) จำนวน ๑ เพลง 

๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย  
- การบรรเลง หรือขับร้องเพลงที่แสดงทักษะความสามารถ จำนวน ๑ เพลง (ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที) 

๓. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล 
๓.๑ การปฏิบัต ิScale พร้อม Arpeggio ของบทเพลงที่นำมาสอบโดยเล่นจากความจำ 
๓.๒ การบรรเลง หรือขับร้องเพลงประเภทคลาสสิค หรือ แจ๊ส จำนวน ๒ บทเพลง (ต้องเป็นบทเพลงที่มีจังหวะ

แตกต่างกัน) ปฏิบัติพร้อม Backing Track หรือมี Accompaniment ในการสอบด้วย 
 

**สำหรับผู้ท่ีสมัครสอบแล้ว ให้เขา้กลุ่มไลน์ “สอบเขา้ป.ตรี รอบ ๑/๒๕๖๕”  

โดย Scan QR Code 


