ปฏิทนิ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2559
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการ

สถานที่ / ผูร้ ับผิดชอบ
ดาวน์โหลดจาก website
http://regservice.buu.ac.th

วัน / เดือน / ปี

เวลา

23 ก.พ. 2559 – 7 เม.ย. 2559

–
–

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

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

23 ก.พ. 2559 – 7 เม.ย. 2559

การชําระเงินค่าสมัคร

ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต
ทุกสาขาทั่วประเทศ

23 ก.พ. 2559 – 8 เม.ย. 2559 ตามเวลาเปิดทํา
การของธนาคาร

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร - http://regservice.buu.ac.th
และสถานะการชําระเงิน
แก้ไขข้อมูลการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจากเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0-3874-5846

ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ิทธิ์
สอบสัมภาษณ์

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

สอบสัมภาษณ์

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ชัน้ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
สอบสัมภาษณ์)
- http://regservice.buu.ac.th
และดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิต

ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ิทธิ์
เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
หมายเหตุ

http://smartreg.buu.ac.th

หลังจากชําระเงิน 5 วันทําการ

–

1 – 8 เม.ย. 2559

–

28 เม.ย. 2559

16.00 น.

8 พ.ค. 2559

14.00 – 17.00 น.

13 พ.ค. 2559

16.00 น.

17 – 19 พ.ค. 2559

–

1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://regservice.buu.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการชําระเงิน

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0115/2559
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปีการศึกษา 2559
--------------------------------มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 โครงการความ
สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
หรือ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.3.1 ผูท้ กี่ ําลังศึกษาใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
1.3.2 ผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.6 ไม่เป็นตาบอดสี ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยาหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
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2. รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา และจํานวนที่จะรับเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ภาคปกติ ใน 11 สาขาวิชา ซึ่งกําหนด รหัสสาขาวิชาและจํานวนรับ ดังต่อไปนี้
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
จํานวนรับ (คน)
ว0001
คณิตศาสตร์
2
ว0002
เคมี
2
ว0003
จุลชีววิทยา
2
ว0004
ชีวเคมี
2
ว0005
ชีววิทยา
2
ว0006
เทคโนโลยีชีวภาพ
2
ว0007
ฟิสิกส์
2
ว0008
ฟิสิกส์ประยุกต์
2
ว0009
วาริชศาสตร์
2
ว0010
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2
ว0011
สถิติ
2
รวมทั้งสิน้
22

3. การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดําเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจ
3.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลและบันทึกการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – 7 เมษายน พ.ศ. 2559
3.3 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมาลงลายมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่าย
3.4 ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครให้ครบ 3 อันดับตามความสนใจ
3.5 ในกรณีทมี่ ีการชําระเงินค่าสมัครหลายครั้ง คณะวิทยาศาสตร์จะใช้ใบสมัครทีม่ กี ารชําระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ

4. หลักฐานประกอบการเข้าสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะกรณีผมู้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
4.1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต (พร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 รูป)
4.2 ระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ที่แสดง
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4.2.1 ผูท้ ี่กําลังศึกษาใช้ระเบียนผลการเรียน 5 ภาคเรียน
4.2.2 ผูท้ ี่สําเร็จการศึกษาใช้ระเบียนผลการเรียน 6 ภาคเรียน
4.3 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (คลินิกใช้ไม่ได้) ซึ่งมีอายุนับจาก
วันที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ในกรณีเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยาหรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีผลตรวจตาบอดสีด้วย
4.4 บัตรประจําตัวประชาชน
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 500 บาท
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
*ในวันสอบ ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการชําระเงิน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ*

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น.

7. การสอบสัมภาษณ์
7.1 การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานการชําระเงิน เพื่อรายงานตัว
ณ ห้องสอบ (แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
7.2 กําหนดการและสถานที่ สอบสัมภาษณ์
เวลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14.00 – 17.00 น. อาคารปฏิบัตกิ ารพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชัน้ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(แจ้งห้องสอบในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงหลักฐานดังข้อ 4 ในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบ
คุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่คณะวิทยาศาสตร์กําหนดหรือข้อมูลการ
สมัครเป็นเท็จ คณะวิทยาศาสตร์จะตัดสิทธิใ์ นการรับเข้าเป็นนิสิต
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8. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
8.1 GPA กลุม่ สาระ
ร้อยละ 30
- วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 15
- คณิตศาสตร์
ร้อยละ 15
8.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์
ร้อยละ 70
หมายเหตุ 1. คณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 1
2. คณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาตัดสินให้เฉพาะผูท้ ี่มีผลคะแนนครบตามข้อ 8.1 และ 8.2
ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามข้อ 8.1 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยใช้วิธีการดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจากข้อ 8.1 - 8.2 ให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลําดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่ําสุด โดยพิจารณา
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลําดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลําดับสุดท้ายของจํานวนรับแต่ละสาขาวิชา (ผู้ที่มี
คะแนนต่ํากว่าลําดับสุดท้ายของจํานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น.

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผูร้ ายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
10.4 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ 10.2 หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

-5-

11. การรายงานตัวเป็นนิสิต
11.1 ให้ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิต ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัตติ ามข้อกําหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผูผ้ ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
11.2 หากผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียม ภายในวันและเวลาที่กําหนด
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต

12. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตจะมีโอกาสฝึกการทําวิจัยและนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
12.2 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลการเรียนระดับดีเด่น และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การรับทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จะได้รับโอกาสการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
12.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนงค์นาถ เปรมวังศรี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

อาณัติ ดีพัฒนา
(นายอาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

