เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ ประจาปีการศึกษา 2564
............................................
ด้วยมหาวิทยาลัย เวสเทิร์นมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ระบบTCAS รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ ประจาปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้รับรอง หรือ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ GED, IGCSE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดกำรกระบวนกำรคัดเลือก
ลำดับที่

กิจกรรมกำรสมัคร

วัน/เดือน/ปี

1.

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

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

2.

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 500.- บาท ( ธนาคาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา
หรือ แอพพลิเคชั่นธนาคารทางมือถือ)
18.00 น.

3.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ และส่งผลตรวจสุขภาพ
ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทาง E-mail :
quota.western@gmail.com

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

4.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมั ครที่ชาระเงิน และ
Upload เอกสารเรียบร้อย และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กาหนด)
ที่เว็บไซต์ https://www.western-admission.com/tcas/

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

5.

สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

6.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์
https://www.western-admission.com/tcas/

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

7.

TCAS ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (student.mytcas.com)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

8.

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบTCAS (student.mytcas.com)

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

9.

สละสิทธิ์ในระบบTCAS (student.mytcas.com)

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564

10.

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านที่เว็บไซต์
https://www.western-admission.com/tcas/

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

11.

ชำระเงินค่ำยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษา*

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564

*ค่ำยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ : ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องชาระค่าแรกเข้าของนิสิตใหม่ตาม ข้อ 5 ในเอกสาร
ฉบับนี้ ตามเวลาที่กาหนดเท่านั้น
1.1 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โทร. 064-949-2768 , 085-820-8833 และ 02-563-5252 ต่อ 5027

2. วิธีกำรคัดเลือก
2.1 มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเรียงตามลาดับ GPAX จากสูงสุดไปยัง GPAX ต่าสุด และคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะพิจารณาตามลาดับคะแนน
2.2 ความสมบูรณ์และความเกี่ยวข้องของแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่ผู้สมัครจะนาส่งในขั้นตอนการ
สมัคร
2.3 การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3. หลักสูตร คณะ สำขำวิชำ ที่รับคัดเลือก เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ และจำนวนรับเข้ำศึกษำ
รหัสหลักสูตร

คณะ

วิทยำเขต

ผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม
GPAX

41020101120100A

คณะทันตแพทยศาสตร์

วัชรพล (กรุงเทพฯ)

>=2.75

10

41020102130100A

คณะเภสัชศาสตร์

วัชรพล (กรุงเทพฯ)

>=2.75

60

41020103140100A

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กาญจนบุรี

>=2.75

5

41020104111700A

คณะพยาบาลศาสตร์

กาญจนบุรี

>=2.50

20

41020106112700A

คณะสาธารณสุขศาสตร์

กาญจนบุรี

>=2.00

80

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 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 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 500.3,500.35,000.100,000.450,000.- 139,000.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 500.3,500.19,000.100,000.23,000.คณะเภสัชศาสตร์
500.3,500.35,000.100,000.39,000.คณะพยาบาลศาสตร์
500.3,500.35,000.85,000.39,000.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500.3,500.5,000.45,000.9,000.*ค่าลงทะเบียนชาระ 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการศึกษา
**คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเครื่องมือทางทัน ตกรรมตลอดระยะเวลา
การศึกษาคิดเป็นค่าใช้จ่าย 700,000.- บาท

6. วิธีกำรสมัคร และเอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร

ผู้ ส มัครจะต้องสมัครผ่ านเว็บ ไซต์ https://www.western-admission.com/applyonline/ ตั้งแต่ วั น ที่
7 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2564 โดยผู้สมัครต้องเลือกสมัครในวิธีการสมัคร ระบบTCAS รอบที่ 2 เท่านั้น
และปฎิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล และ Upload เอกสารการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มีหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
6.1 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
จานวน 1 ชุด
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ passport
จานวน 1 ชุด
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
6.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า
จานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
2. ความรู้ ความสามารถพิเศษ และเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง
6.5 สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิ
จานวน 1 ชุด
เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( GED, IGCSE )
เมื่อผู้สมัคร ดาเนินการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบสมัครเรียบร้อย
แล้ ว ให้ นั ก เรี ย น Upload ไฟล์ เ อกสาร และ Portfolio ในเว็ บ ไซต์ ก ารรั บ สมั ค ร https://www.westernadmission.com/applyonline/ ให้ เ รี ย บร้ อ ย โดยไม่ ต้ อ งส่ ง เอกสารมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ส มั ค รทุ ก คนจะต้ อ ง
รับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หำกมหำวิทยำลัยตรวจพบ
ภำยหลังว่ำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่ำกำรสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกำศผลกำรสอบไป
แล้วก็ตำม และมหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงิน ค่ำสมัครหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่ำงใด
ขั้นตอนแจ้งชำระค่ำสมัคร
เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ชาระเงิน ค่ำสมัคร 500.- บำท ผ่านแอปพลิเคชั่น Moblie
Banking ทุกธนาคาร ผ่านบัญชี ธนำคำรกรุงไทย เลขที่ 980-037353-5 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ภายใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. และส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ E-mail : quota.western@gmail.com

และแจ้งชื่อ-นามสกุล และคณะที่ทาการสมัครให้ทางมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะทาการส่งแบบฟอร์มตรวจ
สุขภาพกลับไปให้ทางอีเมล์ผู้สมัคร หากมิได้ดาเนินการชาระเงิน ค่าสมัครตามที่กาหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

7. ข้อมูลกำรกู้ยืมกองทุนเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ค่ำลงทะเบียนต่อภำค
กำรศึกษำ

วงเงินกู้ยืม
จำกกองทุนกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ (กยศ.)

ส่วนที่นิสิต
ชำระส่วนต่ำง
ด้วยตัวเอง

คณะทันตแพทยศาสตร์

450,000.-

100,000.-

350,000.-

คณะสัตวแพทยศาสตร์

100,000.-

100,000.-

-

คณะเภสัชศาสตร์

100,000.-

45,000.-

55,000.-

คณะพยาบาลศาสตร์

85,000.-

45,000.-

40,000.-

คณะสาธารณสุขศาสตร์

45,000.-

45,000.-

-

คณะ

***กรณีการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีคุณสมบัติตามที่ กองทุนกาหนด

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 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พ ระบาทสมเด็จพระ
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

