
 
 

 
ด้วยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์

จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา
2566 โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
หรือเทียบเท่าทั ้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ทั ้งนี ้  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา
มีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ทุกเพศสภาพ และมีความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการสมัคร

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2566

............................................................................

1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23
เมษายน 2566

1.2 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางเว็บไซต์
https://entry.wu.ac.th

1.3 สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อสมัครหลักสูตรที่ต้องการ

1.4 กรอกรายละเอียดการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload) ดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนขึ้นไป)

(3) แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.5 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินหลักสูตรละ
300 บาท   ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผ่าน Application
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ
ธนาคารออมสิน

2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14
จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือจะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ

2.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

2.5 ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
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3.  เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรการออกแบบภายใน จำนวนรับ 20 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) ประเภทการรับนักเรียน

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

- รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED

(3) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

- แผนการเรียนศิลป์ - สังคม

- แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา

- แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ

- แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

- แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์

- แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์

- แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

- แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

- แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม

- แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม

- แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

- หน้าปก

- ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนำตัว

- ประวัติการศึกษา

- รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัด ภูมิภาค
หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2



- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
หรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)

- เรียงความ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร

-  1) ความสามารถพิเศษการใช้โปรแกรมด้านศิลปะ (ถ้ามี)  2)
เหตุผลในการเข้าเรียนในสาขา  3) การเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิชา (ถ้ามี)

3.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม จำนวนรับ 40 คน

3.2.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) ประเภทการรับนักเรียน

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ

- รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ

- รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED

(3) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

- แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ

- แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(4) จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

- กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 และ

- กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 และ

- กลุ่ม/รายวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3 และ

- กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ

- กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 และ

- กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 และ
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- กลุ่ม/รายวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3 และ

- กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
และได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5

(5) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

- หน้าปก

- ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนำตัว

- ประวัติการศึกษา

- รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัด ภูมิภาค
หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
หรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)

- เรียงความ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลจาก https://entry.wu.ac.th

4. กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา / การประกาศผล

 1. เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) แบ่งเป็น 2 รอบย่อย 15 กุมภาพันธ์ 2566 -
 23 เมษายน 2566

 2.1 เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.1  15 กุมภาพันธ์ 2566 -
 19 มีนาคม 2566

 2.1.1 ชำระเงินค่าสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.1  15 กุมภาพันธ์ 2566 -
 20 มีนาคม 2566

 2.1.2 สอบสัมภาษณ์
 หลักสูตรที่ต้องสอบสัมภาษณ์
  -การออกแบบภายใน
  -สถาปัตยกรรม

 ติดตามข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
 ที่หน้าหน้าข่าวประกาศ
 
(https://entry.wu.ac.th/apply/)
 25 มีนาคม 2566 -
 26 มีนาคม 2566
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5. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

กิจกรรม ระยะเวลา / การประกาศผล

 2.1.3 ประกาศผลการคัดเลือก (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.1  27 มีนาคม 2566

 2.2 เปิดรับสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.2  20 มีนาคม 2566 -
 23 เมษายน 2566

 2.2.1 ชำระเงินค่าสมัคร (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.2  20 มีนาคม 2566 -
 24 เมษายน 2566

 2.2.2 สอบสัมภาษณ์
 หลักสูตรที่ต้องสอบสัมภาษณ์
  -การออกแบบภายใน
  -สถาปัตยกรรม

 ติดตามข้อมูลการสอบสัมภาษณ์
 ที่หน้าหน้าข่าวประกาศ
 
(https://entry.wu.ac.th/apply/)
 29 เมษายน 2566 -
 30 เมษายน 2566

 2.2.3 ประกาศผลการคัดเลือก (https://entry.wu.ac.th/) รอบที่ 2.2  1 พฤษภาคม 2561

 3. สอบ TGAT/TPAT ของ ทปอ. (ประกาศผล 7 มกราคม 2566)  10 ธันวาคม 2565 -
 12 ธันวาคม 2565

 4. สอบ A-Level ของ ทปอ. (ประกาศผล 17 เมษายน 2566)  18 มีนาคม 2566 -
 20 มีนาคม 2566

 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
entry.wu.ac.th

 16 กุมภาพันธ์ 2566 -
 1 พฤษภาคม 2566

 6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่แจ้งความประสงค์
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ TCAS

 2 พฤษภาคม 2566

 7. TCAS ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (student.mytcas.com)  4 พฤษภาคม 2566

 8. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (student.mytcas.com)  4 - 5 พฤษภาคม 2566

 9. นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS (student.mytcas.com) รอบที่ 2  6 พฤษภาคม 2566

 10. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
(https://entry.wu.ac.th/)

 7 พฤษภาคม 2566

 11. นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร
 (https://entry.wu.ac.th/)

 7 พฤษภาคม 2566 -
 31 พฤษภาคม 2566

5.1 การพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร  เพื่อสอบสัมภาษณ์ขึ ้นอยู่กับคณะกรรมการ
การคัดเลือกของหลักสูตรนั้นๆพิจารณาเป็นหลัก

5.2 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์  หรือผู ้สมัคร
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5.3 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกที่แจ้งความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing
house  และผู ้ผ่านการคัดเลือกที ่แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จะต ้องเข ้าไปย ืนย ันส ิทธ ิ ์การเข ้าศ ึกษาในเว ็บไซต ์  student.mytcas.com  ของ  ทปอ.
(ท ี ่ประช ุมอธ ิการบด ีแห ่งประเทศไทย)

5.4 ผู ้ที ่ประสงค์ต้องการจะสละสิทธิ ์จะต้องดำเนินการแจ้งสละสิทธิ ์ผ่านระบบสละสิทธิ ์ในเว็บไซต์
student.mytcas.com  ของ  ทปอ.  (ที ่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)  เท่านั ้น

5.5 เมื่อผู้สมัครมีการสละสิทธิ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอบใดก็ตาม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดทุกกรณี

5.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที ่นักศึกษายืนยันสิทธิ ์เข้า
ศึกษาน้อยกว่า  10  คน  และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

5.7 สำหรับนักศึกษาที ่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วและมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสมัครได้เพียง  1  ครั ้งเท่านั ้น  และจะต้องลาออก
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรหัสเดิมให้เร ียบร้อยก่อนที ่จะขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ พบว่ายังไม่ลาออกจากรหัสเดิมแล้วมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ทันทีและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะ
ไม ่ค ืนเง ินค ่าย ืนย ันส ิทธ ิ ์และ/หรือค ่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ที ่ ได ้ชำระเง ินให้ก ับมหาวิทยาลัย
ไม ่ว ่ากรณีใดทุกกรณี
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