
 
 

 
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ประจ าปีการศึกษา 2565    

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

                     
                    ด้วยวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัคร
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือคัดเลือก
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปี
การศึกษา 256๕ โดยสมัครได้ที่  dentistrywu@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1. รูปแบบการรับสมัคร  
 

 ผู้สมัครส่งข้อมูลการสมัครมาที่ dentistrywu@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๒. วิธีการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกโดยเรียงคะแนนตามล าดับจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ าสุด 
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาตามล าดับคะแนน 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นักศึกษากลุ่มนี้จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี)  

โดยผู้สมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1  ข้อ 3.๒ และข้อ 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๓.๑.๑ อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 256๕ 
  3.1.๒ เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถแสดงให้เห็นได้ในการสอบสัมภาษณ์                    
  3.1.๓ ส าหรับนักศึกษาไทยต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงาน  
ต่างๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด
กับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
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  3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องยึดหลักส าคัญ ๓ ประการคือ ๑) ป้องกันการเกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วย ๒) ป้องกันอันตรายต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและ 
๓) จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคอาการโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน การประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ดังนั้น นักเรียนจะต้องไม่มีปัญหาดังต่อไปนี้ 
             3.2.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนหรือรวมทั้ง
ปัญหาจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
             3.2.๒ โรคติดต่อระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
            3.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
             3.2.3.1 โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง
น้อย๓ ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
             3.2.3.2 ติดสารเสพติดให้โทษ 
            3.2.4 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐ – 
๒๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech Discrimination Score) 
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing 
Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
            3.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่น
สายตาแล้ว แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม 
            3.2.6 มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลการตรวจ 
FARNSWORTH D-๑๕ hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
            3.2.7 โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 
หมายเหตุ   การตัดสินในเรื่องปัญหาสุขภาพให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาและผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นสิ้นสุด 
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               ๓.3 ผลคะแนนการทดสอบทางภาษาอังกฤษ 
   มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

 ๔. จ ำนวนรับ ๕ คน 

๕. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
  

           กิจกรรม ก าหนดการ  
๑. สมัครไดท้ี ่dentistrywu@gmail.com  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถงึ  

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน ๕๐๐ บาท  
(ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่ระบุในใบสมัคร) 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถงึ  
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ https://www.wuicd.org 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๔. การสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๕. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ที่เว็บไซต์ https://www.wuicd.org    

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๖. ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th 

วันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ เงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เม่ือนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะปรับค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เป็น ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมาท่ี dentistrywu@gmail.com ดังนี้ 
 
 

https://www.wuicd.org/
mailto:dentistrywu@gmail.com
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 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครของผู้สมัคร  
1. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  ๑ ชุด 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๒. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  ๑ ชุด 
    ระดับปริญญาตรี 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport  จ านวน  ๑ ชุด 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑ ชุด 
๕. แฟ้มสะสมผลงาน ฉบับภาษาอังกฤษ (Portfolio)  จ านวน  ๑ ชุด 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1) ข้อมูลกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษาและวิชาชีพ  
 2) ข้อมูลกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  
          การบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม  
 3) ความรู้ ความสามารถพิเศษ 
 ๔) ประสบการณ์ในการท างาน 
 ๕) เหตุผลในการเปลี่ยนอาชีพมาเรียนทันตแพทย์ 
 ๖) เรียงความเรื่อง "เป้าหมายในการเรียนทันตแพทย์"  
              ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔  
              (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)  
6. ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ  จ านวน 1 ชุด 
เทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7. ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จ านวน 1 ชุด 
8. ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ    จ านวน 1 ชุด 

 
เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมาที่ dentistrywu@gmail.com เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสาร

มายังมหาวิทยาลัย ส าหรับการช าระเงินค่าสมัคร ให้ผู้สมัครปริ้นเอกสารการช าระเงิน เพ่ือน าไปช าระเงินได้ 
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่วิทยาลัย 
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  โทร. ๐๒-๒๙๙๐๙๓๕, 02-2990951 หรือ Email: dentistrywu@gmail.com 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ระบบไตรภาค มีรายละเอียด

ดังนี้ 
7.1 ส าหรับนักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ ๔๐๐,4๐๐ บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  7.2 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ ๔๕๐,4๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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หมายเหตุ            
๑. ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย และรายงานตัวพร้อมยืนยันเข้าศึกษาในวิทยาลัย 

ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 256๕ จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้  
1.1 ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันท าสัญญาส าหรับนักศึกษาชาวไทย จ านวน ๔๐๐,4๐๐ บาท  

และส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน ๔๕๐,4๐๐ บาท  (ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันท าสัญญา เป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ กรณีที่ผู้สมัครมายืนยันตนเพ่ือเข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

1.2 ค่าจองหอพักของมหาวิทยาลัยจ านวน  2,700 บาท/ภาคการศึกษา (ส าหรับหอพักทั่วไป 
พักได้ 3–4 คนต่อห้อง) หรือค่าจองหอพัก WU Residence จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน (ส าหรับพักได้ 1-2  
คน/ห้อง)                     

     1.3 ค่าประกันทั่วไปจ านวน 5,๐๐๐ บาท 
๒. ส าหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมด เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
8. เงื่อนไขอ่ืนๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 8.1 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ

ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการยืนยันสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ                

 8.๒ กรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ช าระเงินยืนยันสิทธิ์ จ านวน ๔๐๐,4๐๐ บาท  
ส าหรับนักศึกษาไทยและจ านวน ๔๕๐,40๐ บาทส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และค่าจองหอพักให้กับ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะสละสิทธิ์ในภายหลัง มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และ  
ค่าจองหอพักท่ีได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใดๆ 

 8.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาน้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 8.๔ ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะสมัครได้เพียง ๑ ครั้งเท่านั้น และจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ในรหัสเดิมให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ายัง
ไม่ลาออกจากรหัสเดิมแล้ว มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ทันทีและไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

9. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทันตแพทยสภามีมติ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2๕๖๔  

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาส าหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 2 ประเภท ได้แก่ 
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 1. ทุนเรียนดีเด่น เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-6 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษา
ในชั้นปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (GPAX ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป) และไม่มีรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
และมีผลการเรียน (GPAX) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปภายหลังการได้รับทุน โดยจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนดีเด่นทั้งหมด
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา 
 2. ทุนเรียนดี นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาที่ 1 ที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา (GPA) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ 
U จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 25 ในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งหากนักศึกษามีผลการศึกษาที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ในทุกๆ ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และไม่มีรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรือ U จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 25 ในทุกๆ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 
 ๑๐. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประกาศนี้ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอ านาจวินิจฉัย  
ชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือว่าเป็นที่สุด           
 
                           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
         ประกาศ   ณ  วันที่         กันยายน       พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ   ธ ารงธัญวงศ์)                                                                       

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

 


