คำแนะนำกำรกรอกข้อมูลเอกสำรขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2560
(โปรดอ่านรายละเอียดประกาศและคาแนะนาฯให้เข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร)
โครงกำรจุฬำฯ-ชนบท เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาส
เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนในชนบทได้ตื่นตัวและมีกาลังใจในการเรียนการสอน และเพื่อกระจาย
ผู้มีความรู้ความสามารถระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นในชนบท
เขตพื้นที่ปฏิบัติงำนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
ภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (จุฬาฯได้รบั มอบหมายจากรัฐให้สนับสนุนจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง)
จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอาเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระตาหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาฯ)
ทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งสรรทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภท ก จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ได้แก่
1. ได้รับค่าอาหารและใช้จ่ายประจาเดือน ๆ ละ 5,000 บาท ปีละ 10 เดือน
2. ได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
3. ได้รับค่าเครื่องแต่งกาย
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
4. ได้รับค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่ารักษาพยาบาล ตามความจาเป็นและประหยัด
ทุนประเภท ข จะได้รบั เช่นเดียวกับทุนประเภท ก โดยยกเว้นค่าอาหารและใช้จา่ ยประจาเดือน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิป์ รับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุนหรือให้พ้นสภาพนิสิตได้ ถ้านิสิต
ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม
ผู้รับทุนจุฬาฯ-ชนบทนี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นใดได้อีก ยกเว้นจะได้รับคายินยอมจากมหาวิทยาลัย
และผู้รับทุนประเภท ก จะไม่สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯด้วย
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กำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
16 - 31 สิงหาคม 2559 กาหนดการสมัคร ผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทจะต้องปฏิบัตดิ งั นี้
- ต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ
กรอกข้อมูล/ชาระเงินค่าสมัคร/ปฏิบัติตามที่ศูนย์ทดสอบฯกาหนด
- ส่งใบสมัคร หลักฐานฯ เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนรับรอง)
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2559 จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่ สทศ. จัดสอบ

โดยจะต้องสอบวิชาให้ถูกต้องตรงตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนด
1 - 3 มีนาคม 2560

กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายโครงการจุฬาฯ-ชนบท
โดยจะเรียกตัวเฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของครอบครัวผู้สมัคร ซึ่งในการตรวจสภาพฯจะไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
7 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท
โทร.0-2218-3245 http://www.rural.chula.ac.th
ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ
http://www.atc.chula.ac.th
เว็บไซต์แอดมิชชัน่ ส์จฬุ าฯ
http://www.admissions.chula.ac.th

ขั้นตอนกำรสมัครขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
ผู้สมัคร : ดาวน์โหลดเอกสารขอทุนฯได้ที่เว็บไซต์ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท เขียนเอกสารฯ ส่งโรงเรียน
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง (กรณีมีรายได้ประจา)


โรงเรียน : โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในประกาศฯ โดยแต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนสมัครขอรับทุนฯได้ไม่เกิน 14 คน


คณะกรรมกำรโรงเรียน : ตรวจสอบเอกสารฯ หลักฐานฯและลงนามรับรอง
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ฯ (หนี่งคนต่อหนึง่ ซอง) ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2559
ส่งไปยังที่ ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ควรศึกษาวิธีการสมัครและ
ขั้นตอนการส่งใบสมัคร หลักฐานฯ เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท ตามข้อกาหนดบนเว็บไซต์
ศูนย์ทดสอบฯ http://www.atc.chula.ac.th และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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ข้อปฏิบัติในกำรสมัครขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
1. กำรเลือกคณะเข้ำศึกษำ ให้เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งคณะ จากที่เปิดรับเข้า 14 คณะ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

คณะทันตแพทยศาสตร์
รับประมาณ 5 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รับประมาณ 10 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับประมาณ 10 คน
คณะสหเวชศาสตร์ รับประมาณ 26 คน เปิดรับ 4 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำจะเข้ำศึกษำ
1.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
รับประมาณ 15 คน
1.4.2 สาขาวิชากายภาพบาบัด
รับประมาณ 6 คน
1.4.3 สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร รับประมาณ 3 คน
1.4.4 สาขาวิชารังสีเทคนิค
รับประมาณ 2 คน
1.5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รับประมาณ 10 คน
1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับประมาณ 5 คน
1.7 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับประมาณ 7 คน เปิดรับ 3 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำจะเข้ำศึกษำ
1.7.1 สาขาวิชาสถิติ
รับประมาณ 2 คน
1.7.2 สาขาวิชาการบัญชี
รับประมาณ 2 คน
1.7.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รับประมาณ 3 คน
1.8 คณะเศรษฐศาสตร์
รับประมาณ 15 คน
1.9 คณะรัฐศาสตร์
รับประมาณ 8 คน เปิดรับ 4 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำจะเข้ำศึกษำ
1.9.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รับประมาณ 2 คน
1.9.2 สาขาวิชาการปกครอง
รับประมาณ 2 คน
1.9.3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับประมาณ 2 คน
1.9.4 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับประมาณ 2 คน
1.10 คณะนิติศาสตร์ (ต้องระบุรูปแบบที่เลือกสอบ) รับประมาณ 7 คน
1.11 คณะนิเทศศาสตร์ รับประมาณ 6 คน ไม่ตอ้ งระบุสาขาวิชา จะเลือกสาขาเมื่อขึน้ ชั้นปีที่ 3
1.12 คณะอักษรศาสตร์ รับประมาณ 6 คน เปิดรับ 3 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำจะเข้ำศึกษำ
1.12.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1.12.2 สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
1.12.3 สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต (ต้องระบุวชิ าที่เลือกสอบ)
1.13 คณะจิตวิทยา
รับประมาณ 5 คน
1.14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
รับประมาณ 5 คน

จำนวนทุนกำรศึกษำ 130 ทุน ทั้งนี้ อาจรับได้ไม่ครบตามจานวนหากผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
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2. กำรเลือกสมัครคณะเข้ำศึกษำ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชำ/กลุ่มสำระฯดังนี้
2.1 ผู้สมัครคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 2.00
เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2 ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 2.00
เฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ากว่า 2.75
2.3 ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 ถ้าศึกษาเน้นหนัก
ด้านคานวณจะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75 ถ้าศึกษาเน้นด้านภาษาจะต้องได้คะแนน
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 2.00
2.4 ผู้สมัครคณะนิเทศศาสตร์ จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคม
ศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ข้อมูลสมัครและผลคะแนนผูท้ ี่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้รับทุนจุฬำฯ-ชนบท ปีกำรศึกษำ 2559
คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
สหเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ฯ
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
อักษรศาสตร์
จิตวิทยา
ครุศาสตร์

แจ้งรับ
5
10
10
26
10
5
7
15
8
7
6
5
5
10

รับจริง
5
10
7
16
8
3
7
14
10
7
6
2
3
10

ผู้สมัคร
301
146
357
472
58
170
159
81
122
89
188
38
75
632

คะแนนเต็ม
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

สูงสุด
16,400
17,326
14,805
14,420
14,940
17,369
17,112
16,260
23,750
15,137
24,924
16,400
13,330
20,500

ต่่าสุด
15,060
14,569
13,530
10,173
12,352
15,660
12,004
13,240
13,787
11,524
22,250
15,060
11,123
18,337
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4. จะต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ และชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้เรียบร้อยด้วย โดยจะต้องส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท
ภายในเวลาที่กาหนด และต้องสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่ สทศ จัดขึ้น
โดยจะต้องสอบรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนด
5. กำรกรอกข้อมูลเอกสำรสมัครขอรับทุนจุฬำฯ-ชนบท ให้ใช้ปากกาเขียนด้วยลายมือตนเอง
ห้ามใช้ดินสอ หรือพิมพ์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเรียบร้อย ข้อมูลใดที่ไม่แน่ใจให้
สอบถามบิดามารดาผู้ปกครอง ถ้ามีข้อขัดข้องประการใดสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมแยกต่างหากได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกสมัครคณะและสาขาวิชา ให้ศึกษารายละเอียดคณะที่ต้องการ
เข้าศึกษา รายวิชาสอบ/รูปแบบที่สอบ โดยให้ระบุเหตุผลที่เลือกคณะเข้าศึกษาให้ละเอียดชัดเจนด้วย
ในข้อที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ให้แจ้งรายได้ / เงินเดือนญาติพี่น้องในครอบครัว ชื่อสถานที่
ทางานหรือสถานศึกษา เพื่อให้ถูกต้องชัดเจน ควรสอบถามบิดามารดาผู้ปกครองก่อน อย่าให้ข้อมูลเท็จ
ในข้อที่เกีย่ วกับอาชีพบิดามารดา บอกให้ละเอียดชัดเจน ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง/อาชีพเสริม
กรณีบิดามารดามีรายได้ประจ่าให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนฯ ระบุต่าแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ มาด้วย
6. คำรับรองฐำนะครอบครัวผู้สมัคร โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกท้องถิ่น ท่านใดท่านหนึง่
และคารับรองโดยเพื่อนบ้านอีกหนึ่งท่าน จะต้องมีค่ารับรองครบทั้งสองท่าน ห้ามปลอมแปลงเด็ดขาด
7. คำรับรองกำรคำนวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชำ โดยนายทะเบียนโรงเรียน และคารับรอง
การศึกษาความประพฤติและสภาพความเป็นอยู่ผู้สมัคร โดยคณะกรรมการโรงเรียน จะต้องครบถ้วน
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้อานวยการโรงเรียนโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ทั้งนี้
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทจะไม่พิจารณาเอกสารสมัครขอรับทุนฯ/หลักฐานการสมัครฯ ที่ไม่ผา่ นการพิจารณา
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากคณะกรรมการที่โรงเรียนได้แต่งตั้งขึ้น
8. หลักฐำนประกอบกำรขอรับทุนฯ จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร และมีผลต่อการพิจารณา โดยหลักฐานการขอรับทุนฯมีดังนี้
8.1 ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 โดยโรงเรียนออกให้ใช้เพื่อการสมัคร
8.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
(พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.4 สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.5 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ / สกุล (ถ้ามี) (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
8.6 หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา / มารดา / ผูป้ กครองของผู้สมัคร กรณีที่มีรายได้ประจ่า
8.7 รูปถ่ายภาพด้านหน้าบ้าน ข้างบ้าน ภายในบ้าน และภาพทรัพย์สนิ ของครอบครัวผู้สมัคร
8.8 เอกสารอื่นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น สาเนาสัญญากู้ยืมเงินฯ เป็นต้น
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทจะไม่ส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ คืนแก่ผู้สมัคร กรณีเป็นหลักฐานที่สา่ คัญ
และจ่าเป็น ให้ถ่ายส่าเนาเอกสาร พร้อมลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง จัดส่งให้ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท

6
9. กำรเขียนแผนที่ ผู้สมัครจะต้องให้ความสาคัญการเขียนแผนทีใ่ ห้ชัดเจน แสดงการเดินทางโดย
รถยนต์ไปบ้านบิดามารดา และแผนที่บ้านพัก กรณีเช่าบ้านหรือหอพักอยู่ในตัวเมือง
การเขียนแผนที่ให้เขียนละเอียดชัดเจน ใช้ปากกา หรือหมึกสี ห้ามใช้ดินสอ ให้เขียนเส้นทาง เริ่มจาก
ตาแหน่งที่สาคัญ เช่น ที่ว่าการอาเภอ โรงพยาบาล อบต. สถานีอนามัย จุดสังเกต ระยะทางระหว่างจุดสาคัญ
เลขทางหลวง ทางหลวงชนบท ลักษณะถนน ลาดยาง ลูกรัง สถานที่สาคัญ วัด โรงเรียน สะพาน ปั้มน้ามัน
หลักกิโลเมตร ชื่อหมู่บ้าน ถ้าจาเป็นต้องไปทางน้าให้บอกจุดขึ้นหรือลงเรือ ถ้าเนื้อที่ที่กาหนดเขียนได้ไม่ชัดเจน
พอ ให้เขียนลงกระดาษอื่นแนบมาได้ ควรเขียนเบอร์โทรศัพท์ตนเอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ ที่สามารถให้
ข้อมูลเส้นทางได้ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่เขียนแผนที่ไม่ละเอียดชัดเจน
ตัวอย่ำงแผนที่

สัญลักษณ์
=ถนนลาดยาง
=ถนนลูกรัง

ทางหลวงหมายเลข 226
จาก จ.บุรีรัมย์ ----------> ไป จ.สุรินทร์
 หลักกิโลเมตรที่ 10
 หลักกิโลเมตรที่ 12

 ปั้มน้ามัน ป.ต.ท.

1 ก.ม.

2 ก.ม.
บ้านหนองอ้อ

ร.ร.บ้านนาดี

=สะพาน
วัดเจดีย์ทอง



1 ก.ม.
 บ้านกานัน

200 ม.

ร้านค้า


 ศาลาหมูบ่ ้าน

** บ้ำนข้ำพเจ้ำ **

N

คาอธิบายเพิ่มเติม ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงอาเภอ 10 กม. และจากอาเภอถึงหมู่บ้าน 2 กม. บ้านข้าพเจ้าสามารถ
ไปทั้งสองทางแต่เข้าตรงหลัก กม.ที่ 10 จะสะดวกกว่าเพราะเป็นทางลาดยางตลอดบ้านจะอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าพอดี

7
10. รำยละเอียดคณะที่เปิดรับเข้ำศึกษำโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท มีดังนี้
10.1 คณะทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร 6 ปี
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับฟันอวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทาหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ช่วย
ในการออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ ผู้สาเร็จฯคณะนี้จะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยวางแผนบาบัด
รักษาป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชนเผยแพร่ความรู้ทันตสุขศึกษา ผู้จะศึกษาควรมีทักษะด้านศิลปะใจเย็นละเอียด
รอบคอบ ขยัน อดทน เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการทดสอบในช่วงการสอบสัมภาษณ์ด้วย
10.2 คณะสัตวแพทยศำสตร์ หลักสูตร 6 ปี
เป็นการศึกษาให้ความรู้ความสามารถ ทักษะการบาบัดรักษา ป้องกันวิเคราะห์ชันสูตร วินิจฉัยโรคสัตว์
ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์ งานสาธารณสุข เช่น การควบคุมอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การ
ควบคุมโรคติดต่อถึงมนุษย์ ฯลฯ ผู้จะศึกษาคณะนี้จะต้องมีความรู้ชีววิทยาเป็นอย่างดี ขยันอดทนต่องานหนัก
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
10.3 คณะเภสัชศำสตร์ สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี (ผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี)
เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้หลักการบริหารงานบริหารระบบยาและระบบสุขภาพ
มีความเป็นผู้นา มีความรู้ความสามารถและทักษะปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม คัดเลือก จ่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้คาปรึกษาแนะนา สาธิต บริหารความเสี่ยงในการใช้ยา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อดูแล
ประชาชนและผู้ป่วยในชุมชน/สถานพยาบาล ให้ได้รับการรักษาป้องกันโรคด้วยยา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ต้อง
ทาสัญญาค้าประกันเภสัชกรคู่สัญญาด้วย
10.4 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถให้บริการด้านการแพทย์/การ
สาธารณสุขได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง เปิดรับเข้าศึกษา 3 สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชาทีจ่ ะเข้าศึกษา)
1. สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (ผู้สมัครต้องตาไม่บอดสี) ศึกษาเกี่ยวกับงานชันสูตรตรวจวิเคราะห์เลือด
ปัสสาวะ อุจจาระ สารน้าเนื้อเยื่อที่ก่อให้เกิดโรคสนับสนุนรักษาป้องกันโรค พัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์โรค
2. สำขำวิชำกำยภำพบำบัด ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ร่างกาย ป้องกันบาบัดฟื้นฟู วิเคราะห์พัฒนาเทคนิค
กายภาพบาบัด ผู้จะสมัครต้องมีส่วนสูง 150 ซม./น้าหนัก 40 กก.ขึ้นไป แต่ไม่มากจนเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ
3. สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร ศึกษาหลักโภชนาการแบบองค์รวมเห็นความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงอาหาร-โรค-คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม วางแผนป้องกันบาบัดโรคและจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
4. สำขำวิชำรังสีเทคนิค ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยในการวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค หรือการวิจัย ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา ฯลฯ
10.5 คณะเศรษฐศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก สาหรับผู้ที่ชอบวิเคราะห์ ติดตามความ
เคลื่อนไหวสภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ผู้สาเร็จการศึกษาจะสามารถทางานได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้สมัครคณะนี้จะต้องถนัดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและภาษาอังกฤษ โดยต้องสอบคณิตศาสตร์ให้อยู่ในเกณฑ์ดี
และต้องตั้งใจทาคะแนนสอบรายวิชาอื่นทั้งหมดให้อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย
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10.6 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หลักสูตร 4 ปี
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในการบุกเบิก แสวงหาสรรพวิทยา วิธีการใหม่ที่เหมาะสมการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพอนามัยและการกีฬา
เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธายึดมัน่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
น้าใจกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรกีฬา/สุขภาพ ทั้งภาครัฐ/เอกชน
ผู้ฝึกสอนกีฬา นักนันทนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา นักสรีรวิทยา นักจิตวิทยาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักเทคโนโลยีการกีฬา ครูพลศึกษา/สุขศึกษา คลินิกกีฬาส่งเสริมสุขภาพ การให้คาปรึกษาสุขภาพการเล่นกีฬา การ
ออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.7 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี หลักสูตร 4 ปี (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา)
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในคณะนี้ จะต้องมีความถนัดวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รู้จักใช้เหตุผล
วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้าสังคมได้เป็นอย่างดี เปิดรับเข้า 3 สาขาวิชาดังนี้
1. สำขำวิชำสถิติ ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีสถิติ ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล งานจัดการข้อมูล
และวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การประกันภัย และการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
2. สำขำวิชำกำรบัญชี ศึกษาทฤษฎีการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงานบัญชี
3. สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจทุกด้าน รวมสายงานต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน
การธนาคาร การจัดการ การผลิต การตลาด และการบริหารงานบุคคล
10.8 คณะจิตวิทยำ หลักสูตร 4 ปี
เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ เพื่อให้สามารถ
อธิบาย ทานายและควบคุมพฤติกรรม อันจะมีผลทาให้คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมดีขึ้น
สาหรับผู้ที่มีความสนใจงานสังคมสงเคราะห์ งานด้านการแพทย์ งานบริหารบุคคลและองค์กร งาน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
10.9 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี
เป็นการนาวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการ
นาทรัพยากรธรรมชาติมาดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น ผู้ที่จะศึกษา
จะต้องขยัน อดทน รู้จักควบคุมตนเอง พร้อมที่จะปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สมัครจะต้องมีความถนัด
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี การสมัครไม่ต้องระบุสาขาวิชา จะเลือกสาขาเมื่อเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2
โดยใช้ผลคะแนนชั้นปีที่ 1 เป็นตัวกาหนด ซึ่งวิธีการเลือกสาขาจะใช้เกณฑ์เดียวกับนิสิตปกติ
10.10 คณะนิติศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ระบุรูปแบบที่จะเลือกสอบ)
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สาหรับผูท้ ี่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษา อัยการ
ทนายความ ตารวจ นิติกร ฯลฯ ผู้ที่จะเข้าศึกษาคณะนี้ จะต้องมีนิสัยรักความเป็นธรรม ชอบคิด ชอบใช้
เหตุผล มีหลักเกณฑ์ กล้าแสดงออก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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10.11 คณะนิเทศศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี
เป็นการศึกษาทั้งศาสตร์และศิลปของการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ไปยังมวลชนด้วยการ
ใช้เทคนิควิชาการที่มี เพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ผู้ที่จะศึกษาต้อง
มีความรู้ภาษาไทยดีทั้งการพูด อ่าน เขียน กล้าแสดงออก สนใจศิลปะการสื่อความหมายต่าง ๆ
เปิดรับ 5 สาขาวิชา ไม่ต้องระบุสาขาวิชา จะแยกเรียนชั้นปีที่ 3 ดังนี้ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
วารสารสนเทศ สื่อสารมวลชน (การกระจายเสียง) การประชาสัมพันธ์ การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
10.12 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา) เปิดรับ 4 สาขาวิชาดังนี้
1. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การบริหารงานบุคคล
นโยบายสาธารณะ ผู้ที่จะศึกษาสาขาวิชานี้ ต้องถนัดวิชาคณิตศาสตร์และทาคะแนนสอบให้อยู่ในเกณฑ์ดี
2. สำขำวิชำกำรปกครอง
ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมือง การปกครอง พฤติกรรมทางการเมืองและการปกครอง ฯลฯ
3. สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและแนวการวิเคราะห์สังคม ฯลฯ
4. สำขำวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจ นโยบาย องค์กร และกฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ
10.13 คณะอักษรศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ผู้สมัครควรถนัดวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี)
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจประชากรโดยส่วนรวม กล่าวคือจะพยายามทา
ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม สภาพแวดล้อม รู้ซึ่งถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม มีจิตใจ
ละเอียดอ่อนมีวิจารณญาน เรียนรู้ที่จะดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เปิดรับเข้าศึกษา 3 สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาวิชาทีจ่ ะเข้าศึกษา)
1. สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนเทคนิคทางภูมิศาสตร์ และการทาแผนที่
2. สำขำวิชำสำรนิเทศศึกษำ ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. สำขำวิชำบำลีและสันสกฤต (ระบุวิชาที่จะเลือกสอบ)
ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภาษาบาลีและสันสกฤต เพื่อยกมาประกอบการศึกษาคาไทยทั้งที่
ใช้อยู่ในวรรณคดีและในปัจจุบัน อีกทั้งศึกษาเพื่อจะได้เพื่อบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นใช้ในภาษาไทย ตลอดจนศึกษา
วรรณคดีเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้
10.14 คณะครุศำสตร์ หลักสูตร 5 ปี (เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาประถมศึกษา)
สาหรับผู้ที่มีใจรักทางวิชาชีพทางการศึกษา เช่น ครู นักวิชาการศึกษา ฯลฯ เปิดรับเข้าศึกษาเฉพาะ
สาขาวิชาประถมศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

