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ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

• รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 
• สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
• ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
• ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 

 
รายละเอียดโครงการ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความรู้และความสามารถได้เข้าศึกษา โดยให้ทุนยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุค
ดิจิทัล จ านวน 5 ทุน 
 
คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 

3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 

3.00 ขึ้นไป 
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หลักฐานการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องป้อนข้อมูลการรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อม

ทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ต์ www.wu.ac.th หรือ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่แจ้งไว้ ซึ่งรับสมัครในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยผู้สมัครจะต้อง
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง Upload เอกสารการสมัครและ Portfolio ให้เรียบร้อย ดังนี้  

1. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป) จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 12 หน้า จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) หน้าปก  
2) ประวัติส่วนตัว หรือแนะน าตัว  
3) ประวัติการศึกษา  
4) รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขา ที่เก่ียวข้อง

ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขา ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
5) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้น า หรือกิจกรรมด้าน

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)  
6) เรียงความ 2 หัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
- “เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตร”  
- “ความซื่อสัตย์สุจริตมีความส าคัญกับความส าเร็จอย่างไร”  

 
5. คลิปวีดิโอความยาว 3-5 นาที 

• เเนะน าตนเองเเละเหตุผลที่สมัครรับทุน (ภาษาอังกฤษ) 
• แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 และการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ภาษาไทย และหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน)  
(โดยบันทึกไฟล์ของตนเองลงใน Google Drive ของผู้สมัครเองเเละเเชร์ลิงค์เปิดการเข้าถึงแบบสาธารณะ
เพ่ือให้กรรมการได้เข้าถึงผลงานวีดีโอของนักเรียนได้ วางลิงก์และ QR Code ใน Portfolio หรือเอกสาร
แนบอื่นในระบบการสมัคร) 
 
เมื่อผู้สมัครด าเนินการกรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาและเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน Upload ไฟล์เอกสารและ Portfolio ในเว็บไซต์การรับสมัคร 
http://entry.wu.ac.th ให้เรียบร้อย (โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ (นักวิชาการ) โทร. 095 043 0463 หรือ 0-7567-2201-2 
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เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือก 
1. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมี

คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืน ค่า
ยืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ช าระเงินให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  

2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือ
เข้าระบบ Clearing house และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์  
student.mytcas.com 

3. ผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ จะต้องด าเนินการแจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบของส่วนกลาง (ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย) (ทปอ.) ในเว็บไซต์ student.mytcas.com ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ช าระเงินให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ ได้สมัครและผ่านการคัดเลือก ไม่สามารถเปลี่ยนไป
ศึกษาในหลักสูตรอื่นได้ หากเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตรอ่ืนจะสิ้นสุดการรับทุนดังกล่าว  

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะต้องส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอ่ืนๆ อยู่แล้ว 
 

เเนวทางและเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือก 
รายละเอียด คะแนน 

1.  เเฟ้มสะสมงาน  100 
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 10 
2. ความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย สะกดค าถูกต้อง 10 
3. รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐาน ด้านความสามารถทางวิชาการ 20 
4. รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐาน ด้านความสามารถอ่ืนๆ 20 
5. รางวัล เกียรติบัตร หรือหลักฐานการท ากิจกรรมด้านคุณธรรมหรือจิตสาธารณะ 20 
6. เรียงความ 2 หัวข้อ 20 

2. คลิปวีดิโอความยาว 3-5 นาที 100 
1. บุคลิกภาพ (น้ าเสียง การพูด ความมั่นใจ)  20 
2. ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร 20 
3. การเรียบเรียง/การล าดับเนื้อหา เข้าใจง่าย ชวนติดตาม 10 
4. ความครบถ้วน สมบูรณ์ และความถูกต้องของเนื้อหา 20 
5. คุณภาพของคลิปวีดิโอ (ภาพ เสียง ข้อความ การตัดต่อ) 20 
6. ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ  10 
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รายละเอียด คะแนน 
3. การสอบสัมภาษณ์  100 

7. บุคลิกภาพ เเละเจตคติต่อหลักสูตรฯ  15 
8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 25 
9. เป้าหมายและความต้องการด้านอาชีพในอนาคต 25 
10. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ  20 
11. ความรู้รอบตัวเเละสถานการณ์การเปลี่ยนเเปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน

ปัจจุบัน  
15 

คะแนนรวม 300 
หมายเหตุ 

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ https://www.mytcas.com โดยเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 

2. หากผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์  หลักสูตรฯ จะเลื่อนล าดับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวส ารอง
ล าดับถัดไปเป็นผู้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ แทน 

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 จะจัดรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยหลักสูตรจะแจ้ง
ลิงก ์Zoom การเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลของผู้สมัคร 

4. สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ (นักวิชาการ) โทร. 095 043 0463 หรือ 0-7567-2201-
2 อีเมล thipwu@mail.wu.ac.th หรือข้อความเพจเฟซบุ๊ก Tourism and Hotel Walailak University 
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