ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ประจำปีการศึกษา 2566
----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายส่งเสริ ม เด็กดี มีคุ ณธรรม และจริ ยธรรม เข้าศึกษา
ระดั บ ปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริ มนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคทางเพศใน
การรับเข้าศึกษา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเพศ
หญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.1 เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพการจัด การศึกษาโดยใช้คุณธรรมและจริยธรรม นำความรู้ มาพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ ได้รับการปลู กฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมเพิ่มมากขึ้น
1.3 เพื่อ สร้า งและกระจายโอกาสทางการศึก ษาให้แ ก่ นัก เรีย นที่ก ำลังศึก ษาชั้ น มัธ ยมศึก ษา
ปีที่ 6 ของโรงเรีย นที่ ตั้งใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความประพฤติดี มีคุณ ธรรม อุทิศตน
เพื่อสังคมส่วนรวม และส่งเสริมให้นำความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. วิธีการรั บเข้าศึกษา
มหาวิท ยาลัย จะดำเนิน การรับ สมัค รคั ด เลือ กนัก เรีย นโครงการส่งเสริม นัก เรีย นผู้มีคุณ ธรรม
จริย ธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี
การศึกษา 2566 โดยรับ เฉพาะนัก เรีย นที ่ก ำลัง ศึก ษาชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ในเขตพื ้น ที่ 14 จัง หวัด
ภาคใต้ รับ สมัค รตั ้ง แต่ วัน ศุกร์ที่ 9 กัน ยายน 2565 ถึง วัน จัน ทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยนัก เรี ย น
จะต้องมีคุณสมบั ติตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.1 เป็นนักเรี ยนที่กำลังศึกษาชั้น มั ธ ยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรี ยนที่ตั้ง อยู่ใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2565
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีร่างกายและสุ ขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็น
ผู้ ไร้ ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ มีบุคลิ กที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อก
เห็นว่าไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3.3 ไม่เป็ น ผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
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3.4 เป็นผู้ มี คุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ก่อให้ เกิดต่อตนเอง ครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (โดยมี หลั กฐานแฟ้มสะสมผลงานของ
นั กเรี ยน (Portfolio) ที่จะเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลื อกเข้าศึกษาและหนังสื อ
รับรองจากโรงเรี ยน หรือคุณครู จากโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)
3.5 หากปรากฏภายหลั งว่ ามีผู้ส มัครขาดคุ ณสมบัติตามข้อ 3.1 – 3.4 ข้ อใดข้อหนึ่ง หรือ
ให้ข้อมูล อัน เป็ นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์การเข้าศึกษา หรือ
แม้ปรากฏเป็นเท็จ ขึ้น มาภายหลังจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
4. เกณฑ์การรับและจำนวนรับนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย จะดำเนิ น การรับ สมัค รคัด เลื อ กนั ก เรียน โครงการส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นผู้ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ ประจำปี
การศึกษา 2566 รับนักศึกษา จำนวน 435 คน จาก 14 สำนักวิชา จำนวน 37 หลักสูตร โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPAX) รวม 4 ภาคเรี ย นขึ้ น ไป และแฟ้ ม สะสมผลงานของนั ก เรี ย น
(Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยมีเกณฑ์การรับและจำนวนรับ ดังนี้
สำนักวิชา/หลักสูตร
1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
รวม
2. สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม
3. สำนักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์
รวม
4. สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
บัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
และการเงินยุคดิจิทัล
เศรษฐศาสตร์
รวม
5. สำนักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

จำนวน
GPAX
4
ภาคเรี
ยน
รับ
ขึ้นไป
(คน)

เกณฑ์การรับ
จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์

แฟ้มผลงาน
(Profolio)

อื่น ๆ

-

-

/
/
/

*

-

-

/
/

*
*

3
3
5
11

 3.00

10
50
60

 2.50
 2.50

10

≥3.00

-

-

/

20
10

 2.50

≥2.50

-

-

/
/

20

≥ 2.50

-

-

/

 2.50

-

 8 หน่วยกิต

/

 3.50
 3.00

10

50
5

*
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สำนักวิชา/หลักสูตร

จำนวน
รับ

(คน)

เกณฑ์การรับ
GPAX
4 ภาคเรียน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล
20  3.00
และการสร้างแบรนด์
อุตสาหกรรมการบริการ
5
 2.75
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
5
 2.75
รวม
35
6. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 10  2.75
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ 10  2.75
15  2.50
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
รวม
35
7. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10  2.50
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
10  2.50
รวม
20
8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5
 3.25
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
วิศวกรรมโยธา
10  2.50
วิศวกรรมไฟฟ้า
30  3.00
20 ≥ 2.75
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
10  3.00
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
20  2.50
รวม
95
9. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
5
 2.50
15  2.50
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
รวม
20
10. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
10  3.00
สถาปัตยกรรม
การออกแบบภายใน
10  2.50
รวม
20
11. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและ
20  2.50
ความปลอดภัย และสาธารณสุขชุมชน
รวม
20

จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์

แฟ้มผลงาน
(Profolio)

-

-

/

-

-

/
/

-

-

/
/
/

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

*

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/
/

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

*

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

 15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/
/
/
/
/
/

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/

*

 15 หน่วยกิต หรือ  8 หน่วยกิต
(และแผนการเรียนสถาปัตยกรรม)
-

/

*

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/

/

อื่น ๆ

*
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สำนักวิชา/หลักสูตร
12. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
กายภาพบำบัด
รวม
13. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
รวม
14. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกำลังกาย
รวม
15. วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
GPAX
4 ภาคเรียน
รับ
ขึ้นไป
(คน)

เกณฑ์การรับ
จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์

แฟ้มผลงาน
(Profolio)

อื่น ๆ

*
*
*

*

5
4
5
14

 3.00

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

 3.00

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

 3.00

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/
/
/

20
20

 3.00

 15 หน่วยกิต

 8 หน่วยกิต

/

20

≥ 2.50

-

-

/

≥ 2.50

-

20
5

-

/

435

หมายเหตุ *
- หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
รางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย (หากมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ
ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2.00
- หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
แสดงหลักฐานว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หรือผลงานด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปกติ) สำนักวิชำสหเวชศำสตร์
1. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละรายวิชาดังนี้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. มีใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้สมัครต้องไม่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับสภาวะตาบอดสี
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
1. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละรายวิชาดังนี้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. รายวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

*
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3. ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตาบอดสี
4. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5. ใบรับรองแพทย์ของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่รับรองว่าไม่เป็น
ผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ปรากฏ
อาการแสดงของโรคต้องห้าม ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. โรคอื่นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
6. ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสภาวะตาบอดสี
- หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มีใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 ในแต่ละรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
รายวิชาเคมี คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
5. การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องป้อนข้อมูลการรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
พร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้ง Upload เอกสารการสมัครและ Portfolio ให้เรียบร้อย ดังนี้
5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึน้ ไป)
จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์ (ใช้เฉพาะผู้สมัครของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จำนวน 1 ชุด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
5.5 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
จำนวน 1 ชุด
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าปก
2. ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
3. ประวัติการศึกษา
4. รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ หรือกิจกรรมด้านพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ
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6. หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือคุณครูจากโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
7. เรียงความ หัวข้อ “เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตร”
8. เรียงความ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร”
9. เอกสารเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมบางหลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ให้ผู้สมัครเรียงความ หัวข้อ “ความคาดหวังของนักเรียนจากการเรียนสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
- หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์
เรียงความ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำคัญใน
การศึกษากฎหมายอย่างไร”
- หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ผู้สมัครเรียงความ หัวข้อ “ทำไมถึงเลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ให้ผู้สมัครเรียงความ หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารในความคิดของข้าพเจ้า”
- หลักสูตรสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ให้ผู้สมัครเรียงความ หัวข้อ “บ้านในฝันที่ฉันอยากออกแบบ” หรือสามารถสื่อสาร
มาในรูปแบบ Sketch Design ได้เช่นกัน”
- หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ให้เรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “วิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและ
เหตุผลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
เมือ่ ผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาและเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน Upload ไฟล์เอกสาร และ Portfolio ในเว็บไซต์การรับสมัคร
http://entry.wu.ac.th ให้เรียบร้อย (ไม่รับเอกสารต้นฉบับ รับในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
(ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร)
6. กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
1. รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th) รอบที่ 1 Portfolio
แบ่งเป็น 5 รอบย่อย
1.1 รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th) รอบ 1.1
1.1.1 การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
1) หลักสูตรที่คัดเลือกโดยไม่สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 - วันจันทร์ที่
26 กันยายน 2565
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันจันทร์ที่
26 กันยายน 2565
ติดตามข้อมูลการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ที่หน้าข่าวประกาศ https://entry.wu.ac.th)
คัดเลือกตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 –
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
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2) หลักสูตรที่คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ Online
- สอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.1.2 ประกาศผลการคัดเลือก รอบ 1.1
(https://entry.wu.ac.th)
1) กรณีสอบสัมภาษณ์ Online
(กรณีหลักสูตรสอบสัมภาษณ์โดยตรง)
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.2 รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th) รอบ 1.2
1.2.1 การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
1) หลักสูตรที่คัดเลือกโดยไม่สอบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรที่คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ Online
- สอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.2.2 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.2
(https://entry.wu.ac.th)
1) กรณีสอบสัมภาษณ์ Online
(กรณีหลักสูตรสอบสัมภาษณ์โดยตรง)
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ Onsite ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th) รอบ 1.3
1.3.1 การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
1) หลักสูตรที่คัดเลือกโดยไม่สอบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรที่คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
หลักสูตรดำเนินการนัดสอบสัมภาษณ์โดยตรง
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

จันทร์ที่ 10 กันยายน 2565 - วันพุธที่
5 ตุลาคม 2565
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ที่ 1 – วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

ติดตามข้อมูลการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ทีห่ น้าข่าวประกาศ (https://entry.wu.ac.th)
คัดเลือกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 27
ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
หลักสูตรดำเนินการนัดสอบสัมภาษณ์โดยตรง
วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันพุธที่
2 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 1 - วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ติดตามข้อมูลการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ทีห่ น้าข่าวประกาศ (https://entry.wu.ac.th)
วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน2565
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2.2 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ Online
- สอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.3.2 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.3
(https://entry.wu.ac.th)
1) กรณีสอบสัมภาษณ์ Online
(กรณีหลักสูตรสอบสัมภาษณ์โดยตรง)
1) กรณีสอบสัมภาษณ์ Onsite ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
1.4 รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th) รอบ 1.4
1.4.1 การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
1) หลักสูตรที่คัดเลือกโดยไม่สอบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรที่คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ Online
- สอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.4.2 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.4
(https://entry.wu.ac.th)
1) กรณสอบสัมภาษณ์ Online

(กรณีหลักสูตรสอบสัมภาษณ์โดยตรง)
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ Onsite ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
1.5 รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th) รอบ 1.5
1.5.1 การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
1) หลักสูตรที่คัดเลือกโดยไม่สอบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรที่คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
หลักสูตรดำเนินการนัดสอบสัมภาษณ์โดยตรง
วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 2 - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 25665
ติดตามข้อมูลการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ที่หน้าข่าวประกาศ (https://entry.wu.ac.th)
วันศุกร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
หลักสูตรดำเนินการนัดสอบสัมภาษณ์โดยตรง
วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 - วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
ติดตามข้อมูลการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ที่หน้าข่าวประกาศ(https://entry.wu.ac.th)
คัดเลือกตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 2 - พฤหัสบดีที่ 26
มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
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2.2 สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ Online
- สอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ
หลักสูตรดำเนินการและนัดสอบสัมภาษณ์โดยตรง
วันเสาร์ที่ 28 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

1.5.2 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.5
(https://entry.wu.ac.th)

1) กรณีสอบสัมภาษณ์ Online
(กรณีหลักสูตรสอบสัมภาษณ์โดยตรง)
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ Onsite
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม - พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าระบบ
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
TCAS ของ ทปอ.
3. ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบ
วันอังคารทิ่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
TCAS (student.mytcas.com)
4. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1
วันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
(student.mytcas.com)
5. นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
(student.mytcas.com)
6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (https://entry.wu.ac.th)
7. นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ
วันเสาร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัคร (https://entry.wu.ac.th)
หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามรายละเอียดจากระบบรับสมัคร
https://entry.wu.ac.th)

7. เงือ่ นไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
7.1 หากมหาวิทยาลั ยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ สมัคร
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กบั มหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.2 ผู้ ที่ ได้ รั บ คัด เลื อกและยื น ยั น สิ ท ธิ์แ ล้ ว มหาวิท ยาลั ยจะส่ งรายชื่ อไปยังที่ ประชุ มอธิการบดีแ ห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่ อเข้าระบบ Clearing house และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ าไปยืนยัน สิทธิ์เข้าศึกษา
ในเว็บไซต์
7.3 ผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ จะต้องดำเนินการแจ้งสละสิทธิ์ ผ่านระบบของส่วนกลาง ที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืน เงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระให้ กับ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๑๐

7.4 มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยัน สิทธิ์เข้าศึกษา
น้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7.5 ผู้ ที่ ผ่ านการคั ดเลื อ กมี สิ ท ธิ์ ขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ ข องมหาวิท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จะต้ อ งสำเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2565

( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ )
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

