-สำเนำปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
(โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565
รายการ
ลงทะเบียนระบบ mytcas
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน)
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
สละสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

https://student.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป
1 ธ.ค. 2564 - 20 ม.ค.
2565

-

1 ธ.ค. 2564 - 21 ม.ค.
2565

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของ
หน่วยงำน

หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
ทำกำร

-

26 ม.ค. 2565

16.00 น.

มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

29-30 ม.ค. 2565

09.00 น.

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

3 ก.พ. 2565

16.00 น.

https://student.mytcas.com

7-8 ก.พ. 2565

-

https://student.mytcas.com

9 ก.พ. 2565

-

11 ก.พ. 2565

16.00 น.

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

16-17 ก.พ. 2565
22 - 24 มิ.ย. 2565
25 มิ.ย. 2565

-

ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ หมำยเลข 038-102222 ต่อ 3052
ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1184 /2564
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
(โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565
-------------------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
(โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำจำกโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน
โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.) ทั่วประเทศ
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
1.3 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
1.4 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์
2.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2.1.2 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

-22.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.20
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 8 สำขำวิชำ ดังนี้
1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง)
5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
6. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
7. สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
8. สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้ และไม่ปรำกฏอำกำร
ของโรค ดังต่อไปนี้
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
2.3 คณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.20
- ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนำนำชำติ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ควำมผิดปกติสำคัญ ที่จะเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์ หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
- ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค และ/หรือควำมพิกำร ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์
โดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก คณะเภสัชศำสตร์พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพทำงเภสัชกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค ดังต่อไปนี้
1) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม
2) ตำบอดสี ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness
เป็นต้นไปรวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่กำหนด
3) โรค/อำกำรอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม

-3- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ
ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
และของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กำหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร
- ผู้ที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องศึกษำในรำยวิชำที่คณะวิชำกำหนด เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
(โครงกำร วมว.)
การทาสัญญาชดใช้ทุน
1) ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องทำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำ
ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรทำสัญญำค้ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำชดใช้ทุนฯ
กำรทำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติ
เห็นชอบกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิต
หลักทรัพย์และหรือการค้าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ
(1) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบกำหนดระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ หรือ
(2) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนมีจำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ ก็จะเป็นอิสระ
จำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้
อนึ่ง กรณีนิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนสำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้ต้อง
พ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ยกเว้น กำรพ้นสภำพนิสิตตำมข้อ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผู้นั้นปฏิบัติผิดสัญญำ และต้อง
ชำระค่ำปรับ ในอัตรำภำคกำรศึกษำละ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
2) หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
และทำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน
3) ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
- ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 75,000 บำท
- ภำคฤดูร้อน 40,000 บำท
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์
1. หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
11. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
1.3 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึก
ให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร ดังต่อไปนี้

-42.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe
neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline
personality รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์
2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
2.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย
3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
2.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม
2.4.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร
2.4.4 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
2.4.5 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
2.5 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
2.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
2.7 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.7.1 สำยตำต่ำกว่ำ 6/12 ทั้ง 2 ข้ำง
2.7.2 สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ำกว่ำ 6/24
2.7.3 ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
2.8 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
เงื่อนไข นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล
โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้นำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ
2.5 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี เปิดรับสมัครในสาขาวิชาดังนี้
2.5.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี ในกรณีเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี ชีววิทยำ และฟิสิกส์
- ไม่เป็นผู้มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/ จิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

-52.6 คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
2.6.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต
เครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ
อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้ง
กำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
2.6.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำง
แบรนด์ และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญ
มณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร

-62.6.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตร
ที่เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่
กำรกำเนิดอัญมณี กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐำน
และเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรมจริง
ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือและด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้
ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงำนได้จริง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น
1. นักวิเครำะห์อัญมณี
2. นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน
3. นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ
4. นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต
6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
8. ตัวแทนจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร

3. การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
กรณีทสี่ ำขำวิชำมีผู้สมัครมำกกว่ำ 1 คน ให้พิจำรณำตัดสินให้นักเรียน วมว.จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
ได้รับพิจำรณำได้รับคัดเลือกก่อนเป็นอันดับต้น โดยหำกมีนักเรียนใน โครงกำร วมว. มำกกว่ำ 1 คน ให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้ที่มีผลงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียนที่แนบมำ เช่น โครงงำน
วิทยำศำสตร์ ผลกำรประกวด/แข่งขันทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นต้น
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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4. การให้ทุนการศึกษา
4.1 กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประเภททุนการศึกษาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแบบเต็มจานวน
หลักสูตรละ 2 ทุน รวม 24 ทุน
ลักษณะกำรให้ทุน เป็นทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เต็มจำนวน ไม่เกิน 8 ภำคกำรศึกษำ และ
ทุนทำวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ครั้งละ 10,000 บำท จำนวน 4 ครั้ง
เงื่อนไข นิสิตที่รับทุนจะต้องได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4.2 กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะกำรให้ทุน เป็นทุนยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 25,000 บำท จำนวน 8 ภำคกำรศึกษำ
และ 1 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน และค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำย 5,000 ต่อเดือน เฉพำะเดือนที่มีกำรเรียนกำรสอน
เงื่อนไข กรณีนิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 3.25 จะถือว่ำสิ้นสภำพกำรเป็นนิสิตทุนในภำคกำรศึกษำต่อไป

5. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

ชื่อ
จานวนรับ
ปริญญา

1. คณะวิทยาศาสตร์
10190109210301A0L0002
10190109210401A0L0002
10190109210501A0L0002
10190109210601A0L0002
10190109210701A0L0002
10190109211001A0L0002
10190109211201A0L0002
10190109212701A0L0002
10190109212901A0L0002
10190109213301A0L0002

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ
สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ
สำขำวิชำชีวเคมี ภำคปกติ
สำขำวิชำชีววิทยำ ภำคปกติ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ภำคปกติ
สำขำวิชำฟิสิกส์ ภำคปกติ
สำขำวิชำวำริชศำสตร์ ภำคปกติ
สำขำวิชำสถิติ ภำคปกติ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร ภำคปกติ
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

20
20
20
20
20
20

วศ.บ.

20

วศ.บ.

20

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10190111300601A0L0002
10190111300701A0L0002
10190111301601A0L0002
10190111302101A0L0002
10190111302501A0L0002
10190111302801A0L0002
10190111303401A0L0002
10190111303501A0L0002
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5. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

ชื่อ
จานวนรับ
ปริญญา

3. คณะเภสัชศาสตร์
10190102130101A0L0002

หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ

ภ.บ.

5

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ

พย.บ.

2

กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

1
1
1
1

ศป.บ.

10

บธ.บ.
วท.บ.

10
10
221

4. คณะพยาบาลศาสตร์
10190104111701A0L0002

5. คณะศึกษาศาสตร์
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
6. คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
10190222213401A0L0002
ภำคปกติ
10190222610801A0L0002 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
10190222800101A0L0002 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ
รวม
10190115700801A0L0002
10190115701001A0L0002
10190115701301A0L0002
10190115701801A0L0002

6. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
1) ผู้สมัครต้องทำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท
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7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
7.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
7.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 –
21 มกรำคม พ.ศ. 2565 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกรำคม
พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
8.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
8.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565หำก
พ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ. 2565
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมหลักฐำนดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน มัธยมศึกษำปีที่ 4-6
(3) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
(4) สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
(5) สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรอง
สำเนำถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่ำงด้ำว)
(6) ใบรับรองว่ำเป็นนักเรียนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดย
กำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.)

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ใน
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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12. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
12.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2565 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

14. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
14.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

