
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคดัเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) * 

ระบบ TCAS รอบที่ ๑ การรับดวย Portfolio 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
  

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

 ดวยวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS 
รอบที่ ๑ การรับดวย Portfolio ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใหโอกาสทางการ
ศึกษามีความเสมอภาคทางเพศในการรับเขาศึกษา พรอมท้ังมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ และมีความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเพศหญิงไดมี
โอกาสเรียนรูและพัฒนาเทาเทียมกับเพศสภาพอ่ืน มหาวิทยาลัยมีกําหนดการรับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. รูปแบบการรับสมัคร  
 

 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบออนไลนที่เว็บไซต การรับสมัคร https://entry.wu.ac.th  ตั้งแตวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  

๒. วิธีการคดัเลือก  
 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกโดยเรียงคะแนนตามลําดับจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ําสุด 
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะพิจารณาตามลําดับคะแนน  

3. เกณฑการคัดเลือก 
 ผูสมัครทุกคนตองมีคุณสมบัติตามขอ 3.1  และขอ 3.2  สําหรับคุณสมบัติตามขอ 3.3 นั้น ข้ึนอยูกับ
การสมัครรูปแบบตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  3.1.1 เปนผูมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตยสุจรติท่ีสามารถแสดงใหเห็นไดในการสอบสัมภาษณ                 
  3.1.2 สําหรับนักศึกษาไทยตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือหนวยงาน  
ตางๆ ของรัฐไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปด
กับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตองยึดหลักสําคัญ ๓ ประการคือ ๑) ปองกันการเกิดอันตราย
ตอผูปวย ๒) ปองกันอันตรายตอนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติและ 
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๓) จะตองเปนผูที่ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคอาการโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา การปฏิบัติงาน การประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ดังนั้น นักเรียนจะตองไมมีปญหาดังตอไปนี้ 
             3.2.1 ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเกิดอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืนหรือรวมทั้ง
ปญหาจิตเวชอ่ืนๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
             3.2.๒ โรคติดตอระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวยหรือสงผลใหเกิด
ความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
            3.2.3 โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
             3.2.3.1 โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได (โรคลมชักที่ไมมีอาการชักมาแลวอยาง
นอย๓ ป โดยมีการรบัรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ถือเปนโรคลมชักที่ควบคุมได) 
             3.2.3.2 ติดสารเสพติดใหโทษ 
            3.2.4 มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถ่ี ๕๐๐ – 
๒๐๐๐ เฮิรตซ สูงกวา ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) 
นอยกวารอยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (Sensorineural hearing 
loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
            3.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวน
สายตาแลว แยกวา ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม 
            3.2.6 มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยมีผลการตรวจ 
FARNSWORTH D-๑๕ hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ ๑๐ เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน 
            3.2.7 โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไวและคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวา
อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 
หมายเหตุ   การตัดสินในเร่ืองปญหาสุขภาพใหคณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ เปนผูพิจารณาและผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเปนสิ้นสุด 

  3.3 คุณสมบัติของผูสมัคร  
  3.3.1 การใชคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
โดยแบงรูปแบบการรับสมัครตามคณุสมบัติของการสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนตางๆ ดังนี้       
  1. นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไปทุกขนาด 
      1.1 คณุวุฒิการศึกษาสําหรับผูสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
       1.1.1 กําลังศึกษากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาในสาย  
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทานั้น และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 (5 ภาคเรียน) ไมต่ํากวา ๓.2๕ หรือ 
                1.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
และตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรเทานั้น และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ตั้งแตชั้นมัธยมศกึษาปท่ี ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ไมต่ํากวา ๓.2๕     
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            1.2 ผลคะแนนการทดสอบทางภาษาองักฤษ 
        มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมต่ํากวา 3.5 หรือ ผลการทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

๑. TOEFL (PBT/ITP) ไมนอยกวา  ๔๙๘ คะแนน 
๒. TOEFL (CBT)  ไมนอยกวา  ๑๗๑ คะแนน 
๓. TOEFL (IBT)   ไมนอยกวา  ๖๐ คะแนน 
๔. TOEIC  ไมนอยกวา  ๕๗๐ คะแนน 
๕. IELTS  ไมนอยกวา ๖ คะแนน 
๖. CU-TEP  ไมนอยกวา  8๐ คะแนน 
๗. WU-TEP  ไมนอยกวา  ๗๓.๕ คะแนน 
๘. CEFR level  ไมนอยกวา  B๒ คะแนน 
 

  2. นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติท้ังในประเทศและตางประเทศ 
    2.1 คุณวุฒิการศึกษาสําหรับผูสมัคร จําแนกตามคณุวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

   2.1.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือกําลังศึกษา
ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ หรือ 
   2.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางประเทศ หรือกําลังศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางประเทศเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาของตางประเทศ) หรือหนังสือรับรองเทียบความรูจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และตอง
แสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
      2.2 ใหแสดงผลการสอบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
   2.2.1 ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education 
(IGCSE/GCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน ๓ รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics และ
ผลสอบวิชา  CE“AS” หรือ GCE “A” Level หรือ 
    2.2 .2 ผลการสอบ International Baccalaureate ( IB)  Standard Level ห รือ 
Predicted IB score ที่มีวิชา Chemistry, Biology, Physics ใน group IV หรือ Mathematics ใน group V  หรือ 
   2.2.3 ผลการสอบ SATII วิชา Chemistry, Biology และ Mathematics หรือ Physic 
หรือ 
   2.2.4 ผลการทดสอบหมวดความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อ่ืนใดใน
ตางประเทศระดับสูงสุดของประเทศที่นักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเทาการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ป ท่ี ๖ หรือเทียบเทา ท้ังนี้  ใหอยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
       อนึ่ง ถามีคะแนน BMAT ใหยื่นพรอมกับเอกสารขางตน 
  
หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development 
(GED) 
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 ๔. จํานวนรับ ๓๐ คน 

๕. กําหนดการรับสมัคร 
  

           กิจกรรม กาํหนดการ  
๑. รับสมัครไดที่เว็บไซต https://entry.wu.ac.th วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง  

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท  
(ธนาคาร หรือ เคานเตอรเซอรวิสตามท่ีระบุในใบสมัคร) 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง  
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

๓. สําหรับผูสมัครและชําระเงินคาสมัคร ระหวางวันที่  
๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
    ๓.๑ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณที่เว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org 

    ๓.๒ การสอบสัมภาษณผานโปรแกรม ZOOM 
    ๓.๓ การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ท่ีเว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org   คร้ังท่ี ๑ 

 
 
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔.  สําหรับผูสมัครและชําระเงินคาสมัคร ระหวางวันที่  
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
    ๔.๑ นักเรียนลงทะเบียนในระบบ TCAS 
          (student.mytcas.com) 
    ๔.๒ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบ  

สัมภาษณที่เว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org 

    ๔.๓ การสอบสัมภาษณผานโปรแกรม ZOOM 
    ๔.๔ การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ท่ีเว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org   คร้ังท่ี ๒ 

 
 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 
 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕.  สําหรับผูสมัครและชําระเงินคาสมัคร ระหวาง  
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
    ๕.๑ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิสอบ  

สัมภาษณที่เว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org 

    ๕.๒ การสอบสัมภาษณผานโปรแกรม ZOOM 
    ๕.๓ การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ท่ีเว็บไซต https://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org   คร้ังท่ี ๓ 

 
 
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
วันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๕ 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 



 

 

5 
 

๖. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูสมัครและผานการคัดเลือกให ทปอ. วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๗. ทปอ. ประกาศผลผูผานการคัดเลือก (student.mytcas.com)  วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๘. ยืนยันสิทธ์ิ TCAS ๑ (student.mytcas.com) วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๙. สละสิทธ์ิ TCAS ๑ (student.mytcas.com)  วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๑๐. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ที่

เว็บไซตhttps://entry.wu.ac.th และ 
https://www.wuicd.org    

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

๑๑.ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระคายืนยันสิทธ์ิ ผานระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซตhttps://entry.wu.ac.th 

วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ เงินคายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา เมื่อนักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมเรียบรอยแลว 
มหาวิทยาลัยจะปรับคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา เปน คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

 
6. หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
ผูสมัครจะตองปอนขอมูลการรับสมัครผานอินเทอรเน็ต โดยผูสมัครสามารถเขาไปศึกษารายละเอียด 

พรอมทั้งกรอกใบสมัครออนไลนผานทางเว็บไซต https://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแจงไว 
โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครใหถูกตองครบถวนของแตละรูปแบบการรับสมัคร 
ดังนี้ 
 หลักฐานท่ีใชในการสมัครของผูสมัคร  

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีน (Transcript)  จํานวน  ๑ ชุด 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอื Passport  จํานวน  ๑ ชุด 
3. สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  ๑ ชุด 
4. แฟมสะสมผลงาน ฉบับภาษาอังกฤษ (Portfolio)  จํานวน  ๑ ชุด 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1) ขอมูลกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษาและวิชาชีพ  
 2) ขอมูลกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจรยิธรรม  
          การบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม  
 3) ความรู ความสามารถพิเศษ  
 4) เรียงความเร่ือง "เปาหมายในการเรียนทันตแพทย"  
              ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน ๒ หนากระดาษ A๔  
              (เขียนดวยลายมือเทานั้น)  
5. สําเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ  จํานวน 1 ชุด 
เทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
๖. ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ    จํานวน 1 ชุด 
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เมื่อผูสมัครดําเนินการกรอกขอมูลการสมัครผานระบบการรับสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
เรียบรอยแลวให  Upload ไฟลเอกสาร   และ Portfolio  ในเว็บไซตการรับสมัครhttps://entry.wu.ac.th  
ใหเรียบรอย โดยไมตองสงเอกสารมายังมหาวิทยาลัย สําหรับการชําระเงินคาสมัครเมื่อสมัครผานระบบเรียบรอย
แลว ใหผูสมัครพิมพเอกสารการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินไดท่ีเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือ 
ธนาคารพาณิชยทุกแหง สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ  โทร. ๐๒-๒๙๙๐๙๓๕, 
๐๙๒-๔๙๗๑๔๑๖ หรือ Email: wuicdent@gmail.com 

7. คาธรรมเนียมการศึกษา 
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ระบบไตรภาค มีรายละเอียด

ดังนี้ 
7.1 สําหรับนักศกึษาไทย ภาคการศึกษาละ ๔๐๐,4๐๐ บาท (สี่แสนสี่รอยบาทถวน) 

  7.2 สําหรับนักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาละ ๔๕๐,4๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นส่ีรอยบาทถวน) 
 

หมายเหตุ            
๑. สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกข้ันตอนสุดทาย และรายงานตัวพรอมยืนยันเขาศึกษาในวิทยาลัย 

ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 256๕ จะมีคาใชจายดังนี้  
1.1 คายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในวันทําสัญญาสําหรับนักศึกษาชาวไทย จํานวน ๔๐๐,4๐๐ บาท  

และสําหรับนักศึกษาตางชาติ จํานวน ๔๕๐,4๐๐ บาท  (คายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในวันทําสัญญา เปนคาธรรมเนียม
การศึกษาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ กรณีที่ผูสมัครมายืนยันตนเพ่ือเขาศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 

1.2 คาจองหอพักของมหาวิทยาลัยจํานวน  2,700 บาท/ภาคการศึกษา (สําหรับหอพักทั่วไป 
พักได 3–4 คนตอหอง) หรือคาจองหอพัก WU Residence จํานวน 5,000 บาทตอเดือน (สําหรับพักได 1-2  
คน/หอง)                     

     1.3 คาประกันทั่วไปจํานวน 5,๐๐๐ บาท 
๒. สําหรับคาธรรมเนียมทั้งหมด เมื่อชําระเงินเรยีบรอยแลวมหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ 
 
8. เง่ือนไขอื่นๆ ในการคดัเลือกเขาศึกษา 
 8.1 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวา เอกสารการสมัครไมถูกตอง ไมสมบูรณ หรือ

ผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะและจะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมตางๆ ในการยืนยันสิทธิ์ใหไมวากรณีใดๆ                

 8.2 ผูที่ประสงคจะสละสิทธ์ิ จะตองดําเนินการแจงสละสิทธ์ิผานระบบการสละสิทธ์ิจาก 
Website ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) (student.mytcas.com) เทานั้น 

 8.3 กรณทีี่ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาและไดชําระเงินยืนยันสิทธิ์ จํานวน ๔๐๐,4๐๐ บาท  
สําหรับนักศึกษาไทยและจํานวน ๔๕๐,40๐ บาทสําหรับนักศึกษาตางชาติ และคาจองหอพักให กับ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และประสงคจะสละสิทธ์ิในภายหลัง มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์และ 
คาจองหอพักท่ีไดชําระใหกับมหาวิทยาลัยไมวากรณีใดๆ 

 8.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยัน
สิทธ์ิเขาศึกษานอยกวา 10 คน และจะแจงใหทราบในภายหลัง 
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 8.5 สําหรับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมีความประสงคจะสมัคร
เขาศึกษาใหม ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะสมัครไดเพียง ๑ ครั้งเทานั้น และจะตองลาออกจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณในรหัสเดิมใหเรียบรอยกอนที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวายัง
ไมลาออกจากรหัสเดิมแลว มาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิในการข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาใหมทันทีและไมมีการคืนเงนิคาธรรมเนียมตางๆ ใหไมวากรณีใดๆ 

9. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทันตแพทยสภามีมติ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 2๕๖๔  

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 2 ประเภท ไดแก 
 1. ทุนเรียนดีเดน เปนทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตชั้นปท่ี 2-6 ใหแกนักศึกษาที่มีผลการศึกษา
ในชั้นปที่ 1 อยูในเกณฑดีเย่ียม (GPAX ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) และไมมีรายวิชาที่ไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
และมีผลการเรียน (GPAX) ตั้งแต 3.25 ข้ึนไปภายหลังการไดรับทุน โดยจํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนดีเดนทั้งหมด
ตองไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาในชั้นปท่ี 1 ในแตละปการศึกษา 
 2. ทุนเรียนดี นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในปการศึกษาที่ 1 ที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา (GPA) ตั้งแต 3.25 ขึ้นไป และไมมีรายวิชาที่ไดระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ 
U จะไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 25 ในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งหากนักศึกษามีผลการศึกษาที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.25 ข้ึนไป ในทุกๆ ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และไมมีรายวิชาที่ไดระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรอื U จะไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 25 ในทุกๆ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องการใหทุนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาในวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 
 ๑๐. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการประกาศนี้ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอํานาจวินิจฉัย 

ชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหถือวาเปนที่สุด           

 

                           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  

         ประกาศ   ณ  วันท่ี         กันยายน       พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร. สมบัติ   ธํารงธัญวงศ)                                              

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   


