
 รายละเอียดโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตร ี

 โครงการความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (โครงการชางเผือก) 

 TCAS รอบที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ------------------------------------------------------------------ 

 ๑. ขั้นตอนการเขารวมโครงการของโรงเรียน 

 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตรสงหนังสือเชิญเขารวมโครงการ 

 ๑.๒ ผูที่ไดรับมอบหมายประสานงานตอบรับเขารวมโครงการ ตามแบบฟอรมภายในเวลาที ่

 คณะวิทยาศาสตรกำหนด 

 ๑.๓ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาจัดสรรจำนวนทุนตามเกณฑที่กำหนด 

 และแจงใหโรงเรียนทราบ 

 ๑.๔ คณะวิทยาศาสตรแจงผลการจัดสรรจำนวนทุนเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตอไป 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครโครงการ ดังนี้ 

 ๒.๑  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 ๒.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ไมต่ำกวา ๓.๐๐ 

 ๒.๓  ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ำกวา ๑๘ หนวยกิต และมีผลการเรียน 

 เฉล่ียสะสม ๕ ภาคเรียน ไมต่ำกวา ๒.๕๐ 

 ๒.๔  ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา ๑๐ หนวยกิต และมีผลการเรียน 

 เฉล่ียสะสม ๕ ภาคเรียน ไมต่ำกวา ๒.๕๐ 

 ๒.๕  เปนผูท่ีมีความประพฤติดี ขยันหม่ันเพียร มีวินัย และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดานวิทยาศาสตร 

 และคณิตศาสตร 

 ๒.๖  ไมเปนผูท่ีมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

 และคณิตศาสตร 

 ๒.๗  เปนผูยินดีเขาอบรมในโครงการคายวิทยาศาสตรชางเผือกที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 จ.ชลบุรี จัดข้ึน 

 ๒.๘  ไมเปนผูมีตาบอดสี ในกรณีเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชา 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

 ๒.๙  มีความประสงคสมัครเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาขาวิชา 

 (เลือกได ๕ อันดับ จาก ๑๒ สาขาวิชา) ดังนี ้

 ๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 ๒. สาขาวิชาเคม ี

 ๓. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 ๑ 



 ๔. สาขาวิชาชีวเคมี 

 ๕. สาขาวิชาชีววิทยา 

 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ๗. สาขาวิชาฟสิกส 

 ๘. สาขาวิชาวาริชศาสตร 

 ๙. สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ๑๐. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 

 ๑๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

 ๑๒. สาขาวิชาสถิต ิ

 ๓. เกณฑการพิจารณาสาขาวิชา 

 การพิจารณาตองประกอบดวยองคประกอบท้ัง ๕ ขอ ดังนี้ 

 - ผลการเรียนเฉล่ีย ๕ ภาคเรียน (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖     รอยละ ๑๐ 

 - ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ำกวา ๑๘ หนวยกิต       รอยละ ๒๐ 

 - ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ำกวา ๑๐ หนวยกิต        รอยละ ๒๐ 

 - ผลการเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศ                                          รอยละ ๑๐ 

 - ผลการประเมินเจตคติในโครงการคายวิทยาศาสตรชางเผือก  รอยละ ๔๐ 

 ๔. ขั้นตอนการคัดเลือก 

 ๔.๑  ผูท่ีไดรับมอบหมายประสานงานคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒ ไมเกินจำนวนที่ไดรับ 

 การจัดสรรตามขอ ๑.๔ 

 ๔.๒  ผูท่ีไดรับมอบหมายประสานงานยืนยันการเขารวมโครงการโดยกรอกขอมูลนักเรียนที่ผานการ 

 คัดเลือกของโรงเรียน พรอมเลือกสาขาวิชา ๕ อันดับ เรียงลำดับจากความสนใจเขาศึกษาจากมากไปนอยของ 

 นักเรียนแตละคน ในระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๕ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

 อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน (ปพ.๑) 

 ๔.๓  ผูท่ีไดรับมอบหมายประสานงานพิมพใบสมัครจากระบบ เสนอผูอำนวยการโรงเรียนลงนาม 

 พรอมนำสงเอกสาร ไดแก 

 - ใบสมัครท่ีพิมพออกจากระบบ  (ฉบับจริง) 

 - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียน (ปพ.๑)  (ฉบับจริง) 

 - สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกตอง) 

 นำสง  ในวันท่ีนักเรียนเขาคายที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒ 



 ๔.๔ นักเรียนเขารวมคายวิทยาศาสตรชางเผือก ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (กำหนดการจะแจงในภายหลัง) และมีคาลงทะเบียนเขาคายรวมคาอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕๐ บาท 

 ๔.๕ คณะวิทยาศาสตรประกาศผลผูผานการเขารวมคายวิทยาศาสตรและการเลือกสาขาวิชา 

 ภายในวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๔.๖ นักเรียนท่ีผานการคัดเลือก เขาทำการสมัครเขาศึกษา TCAS รอบที่ ๑ ที่เว็บไซต 

 http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหวางธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ถึงมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 (โครงการชางเผือก) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ๕.  การรับทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผนดิน” 

 นักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรในโครงการนี้ จะไดรับสิทธิหลังจากนิสิตลงทะเบียนเรียน 

 ในภาคเรียนน้ันสมบูรณ ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพ่ือแผนดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปการศึกษา 
 แรก 

 ๕.๒ รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพ่ือแผนดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปการศึกษาที ่

 ๒ นิสิตตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผานมา ไมนอยกวา ๒.๕๐ 

 ๕.๓ รับทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพ่ือแผนดิน” ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ในปการศึกษาที ่

 ๓ และ ๔ นิสิตตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม ในภาคเรียนที่ผานมา ไมนอยกวา ๒.๗๕ 

 ๕.๔ รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติม “ทุนบูรพาเพ่ือแผนดิน” จำนวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ในกรณีนิสิตไปศึกษาตอระยะสั้น ณ ตางประเทศ อยางนอย ๑ ภาคเรียน กอนจบการศึกษาตามเงื่อนไขที่ 

 คณะวิทยาศาสตรกำหนด 

 ๕.๕ รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติม “ทุนบูรพาเพ่ือแผนดิน” จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท 

 สำหรับนักเรียนท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยคุณสมบัติของผูรับทุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ประกาศ 

 กำหนด 

 ๕.๖ รับทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ********************************************************************* 

 ๓ 


