เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี
รอบโควตารับตรง ประจาปีการศึกษา 2564
............................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ
โควตารับตรง ครั้งที่2 ประจาปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สาเร็จ
การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ เทีย บเท่าจากหลั กสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้ รับรอง หรือนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED, IGCSE โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดกำรกระบวนกำรคัดเลือก
ลำดับที่

กิจกรรมกำรสมัครสอบคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี

1.

สมัครทางออนไลน์พร้อม Upload ส่งเอกสารสมัครทั้งหมดที่
https://www.western-admission.com/applyonline/

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 26 เมษายน 2564

2.

ฝ่ายรับสมัครตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และติดต่อกลับผู้สมัคร วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา
เพื่อชาระค่าสมัคร 4,000.- บาท เข้ารอบโควตารับตรง
18.00 น.

3.

ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เ ป็นนิสิตรอบโควตารับตรง ตามที่ฝ่ายรับ
สมัครมหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 28 เมษายน 2564

4.

สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZoom

วันที่ 30 เมษายน 2564

5.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่เว็บไซต์ https://www.western-admission.com/

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

หมำยเหตุ : ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ และเลือกสำขำวิชำที่จะศึกษำได้เพียง 1
สำขำวิชำเท่ำนั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก
*ค่ำยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ : ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องชาระค่า เรียนแรกเข้า ของนิสิตใหม่ตาม ข้อ 5 ใน
เอกสารฉบับนี้ ตามเวลาที่กาหนดเท่านั้น
1.1 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โทร. 064-949-2768 , 085-820-8833 และ 02-563-5252 ต่อ 5027

2. วิธีกำรคัดเลือก
2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา
2.2 ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการรับสมัครของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดที่
คณะกาหนด

3. หลักสูตร คณะ สำขำวิชำ ที่รับคัดเลือก เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ และจำนวนรับเข้ำศึกษำ
ที่

คณะ

วิทยำเขต

ผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม
GPAX

1

คณะทันตแพทยศาสตร์

วัชรพล
(กรุงเทพฯ)

>=2.75

วิทย์-คณิต / เทียบเท่า
GED, IGSCE

45

2

คณะพยาบาลศาสตร์

วัชรพล
(กรุงเทพฯ)

>=2.50

วิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ

5

3

คณะพยาบาลศาสตร์

บุรีรัมย์

>=2.50

วิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ

5

4

คณะพยาบาลศาสตร์

กาญจนบุรี

>=2.50

วิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ

40

5

คณะสาธารณสุขศาสตร์

กาญจนบุรี

>=2.00

ทุกแผนการเรียน

80

แผนกำรเรียน

จำนวนรับ

4. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำคัดเลือก
นักเรียนที่สมัคร โดยทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.1.2 ต้องเป็นนักเรียนกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้รับรอง หรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED,
IGCSE (ไม่รับวุฒิ ปวช./กศน.)
4.2 คุณสมบัติเฉพำะ
ผู้ ส มัครจะต้องมีสุ ขภาพสมบู รณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
4.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวช
อื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4.2.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
4.2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
4.2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
4.2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
4.2.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
4.2.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดชิเบลของหูทั้ง 2 ข้าง
4.2.6.2 มีความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ
70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
4.2.7 โรคหรื อความพิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ ตรวจร่างกายเห็ นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. ตำรำงชำระค่ำสมัครเรียน / ค่ำขึ้นทะเบียน / ค่ำเรียนปรับพื้นฐำน / ค่ำประกันกำรเข้ำศึกษำ ดังนี้
คณะ
ค่ำสมัคร
ค่ำขึ้น ค่ำเรียนปรับพื้นฐำน ค่ำลงทะเบียน ค่ำลงทะเบียน รวมค่ำแรก
ทะเบียนนิสิต
ล่วงหน้ำ
ต่อภำค
เข้ำนิสิต
กำรศึกษำ
ใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ 500.3,500.35,000.100,000.400,000.- 139,000.คณะพยาบาลศาสตร์
500.3,500.15,000.85,000.19,000.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500.3,500.1,000.45,000.5,000.*ค่าลงทะเบียนชาระ 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการศึกษา
**ผู้ ส มัครคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ในรอบรับตรงได้ทุนสนับสนุนการศึกษา 600,000.- บาท ตลอดหลั กสู ตร โดย
แบ่งเป็นส่วนลดจากค่าลงทะเบียน เทอมละ 50,000.- บาท เป็นระยะเวลา 6 ปี
***คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลา
การศึกษาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000.- บาท

6. วิธีกำรสมัคร และเอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร

ผู้ ส มัครจะต้องสมัครผ่ านเว็บ ไซต์ https://www.western-admission.com/applyonline/ ตั้งแต่ วั น ที่
7 เมษำยน – 26 เมษำยน 2564 โดยผู้สมัครต้องเลือกสมัครในวิธีการสมัคร โควตำรับตรง เท่านั้น และ
ปฎิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล และ Upload เอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ผู้สมัครดาเนินการชาระค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนนิสิตโควตา จานวน 4,000.- บาท และมีหลักฐานในการ
สมัคร ดังนี้
6.1 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
จานวน 1 ชุด
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ passport
จานวน 1 ชุด
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
6.4 สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ
จานวน 1 ชุด
เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( GED, IGCSE )
เมื่อผู้สมัคร ดาเนินการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบสมัครเรียบร้อย
แล้ ว ให้ นั กเรี ย น Upload ไฟล์ เอกสาร ในเว็บไซต์การรับสมัครให้ เรียบร้อย และรอเจ้าหน้าที่ฝ่ ายรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลไว้ ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร
เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หำกมหำวิทยำลัยตรวจพบภำยหลังว่ำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
จะถือว่ำกำรสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงิน ค่ำสมัครหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ให้แต่
อย่ำงใด

7. ข้อมูลกำรกู้ยืมกองทุนเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ค่ำลงทะเบียนต่อภำค
กำรศึกษำ

วงเงินกู้ยืม
จำกกองทุนกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ (กยศ.)

ส่วนที่นิสิต
ชำระส่วนต่ำง
ด้วยตัวเอง

คณะทันตแพทยศาสตร์

400,000.-

100,000.-

300,000.-

คณะพยาบาลศาสตร์

85,000.-

45,000.-

40,000.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์

45,000.-

45,000.-

-

คณะ

****กรณีการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนกาหนด

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น เดิ ม นั้ น ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ณิ วัฒ นา ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ดตั้ ง ตามใบอนุ ญ าตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 25 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2540 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับ การเจริญเติบโตในเขตภูมิภ าคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่ งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก
4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสาคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกาลังหลักทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยมี
การจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด
หอพักนิ สิ ตชาย หอพักนิ สิ ตหญิง ห้ องแลปปฎิบัติการ มหาวิทยาลั ยเวสเทิร์นตั้งอยู่ 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต
กาญจนบุรี, วิทยาเขตวัชรพล และวิทยาเขตบุรีรัมย์

9. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
สานักประชาสัมพันธ์และและรับสมัคร โทร. 064-949-2768 , 085-820-8833 และ 02-563-5252 ต่อ 5027

