
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  
ประจำปีการศึกษา 2566  

                                                   ----------------------------- 
                    

                   ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  โดยรับ 
นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   หรือ เทียบเท่า  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  แฟ้มผลงานของนักเรียน 
(Portfolio) และการสัมภาษณ์    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาค
ทางเพศในการรับเข้าศึกษา   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ      รวมทั้งส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอ่ืน     โดยมีคุณสมบัติผู้สมัคร
และเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
         1.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

1.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
      หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

 1.3 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน  
               ไม่สมประกอบ  
         1.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ     
               ประกอบอาชีพ                    
         1.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท  

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
      หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 

6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50  
  ทั้งนี้  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.2 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา หรือแม้ปรากฏเป็นเท็จขึ้นมาภายหลัง
จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา  

3. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
.        3.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามคุณสมบัติทั่วไปของ      
               ผู้สมัคร (ข้อ 1) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ข้อ 2)  
         3.2 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการประเมินวัดแววความเป็นครู (วัดในวันสัมภาษณ์) 
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4. เกณฑ์การรับและจำนวนรับนักศึกษา 
 

         มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS  รอบที่ 1 Portfolio  ประจำปีการศึกษา 2566   รับนักศึกษา จำนวน 370 คน   จำแนกเป็น  
10 วิชาเอก  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคเรียนขึ้นไป และแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) โดยมีเกณฑ์การรับและจำนวนรับ ดังนี้ 
 

สำนักวิชา/วิชาเอก 
จำนวนรับ  

(คน) 
GPAX 

4 ภาคเรียนขึ้นไป 
 

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์  (รับนักเรียนทุกแผนการเรียน) 
    วิชาเอกภาษาไทย  30  2.50 
    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 30  2.50 
    วิชาเอกสังคมศึกษา 30  2.50 
    วิชาเอกพลศึกษา 30  2.50 
    วิชาเอกนาฏศิลป์ 30  2.50 

รวม 150  
2. สำนักวิชาวทิยาศาสตร ์  
   วิชาเอกคณิตศาสตร์ 50  2.50 
   วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  50   2.50 
   วิชาเอกชีววิทยา 30  2.50 
   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60  2.50 

รวม 190  
  หมายเหตุ  - วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต และคิลป์-คำนวณ 
                - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
                - วิชาเอกชีววิทยาและวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต 
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  (รับทุกแผนการเรียน) 
    วิชาเอกเกษตรกรรม  30  2.50 

รวม 30  
 

รวมทั้งสิ้น 
 

370 
 

หมายเหตุ    ** จำนวนรับ = จำนวนรับ Portfolio ของแต่ละวิชาเอก รวมกับจำนวนรับโครงการครุศาสตร์
เพชรวลัย วิชาเอกละ 2 ทุน** 
 
4.  การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

ผู้สมัครกรอกข้อมูลการรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัคร
ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 
2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566  โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง 
Upload เอกสารการสมัครและ เอกสาร Portfolio ให้เรียบร้อย ดังนี้ 
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1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป)  จำนวน 1 ชุด  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ชุด 
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4      จำนวน  1 ชุด   

             แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีรายละเอียด ดังนี้  
   1. หน้าปก 
   2. ประวัติส่วนตวั หรือแนะนำตัว 
   3. ประวัติการศึกษา 
   4. รางวลั/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
   5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ หรือกิจกรรมด้านพัฒนา 
       คุณธรรม จริยธรรม หรอืจิตสาธารณะ   
   6. link URL คลิปสั้นที่ Upload ผ่าน YouTube    ในหัวข้อ “ทำไมต้องเลือกเรียน 
       ครุศาสตร์ มวล.” ความยาวประมาณ 2 นาที พร้อมติดแฮชแท็ก  #ครุศาสตร์มวล และ  
       #EDUWU แนบมาใน Portfolio (ส่งเฉพาะ Link URL)    
   7. เขียนเรียงความ หัวข้อ “ความซ่ือสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร”  
      ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 

  หมายเหต ุ กรณีที่นักเรียนสมัครวิชาเอกภาษาอังกฤษให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ    
 

เมื่อผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัคร 
Upload ไฟล์เอกสาร Portfolio พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ในเว็บไซต์การรับสมัคร  http://entry.wu.ac.th       
ให้เรียบร้อย (ไม่รับเอกสารต้นฉบับ รับในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น #โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
 

5. กำหนดการรับสมัคร  
 
ลำดับที่ 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

 

1 
 

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
(https://entry.wu.ac.th)  แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
  

 

 

 ช่วงที่ 1 สมัครพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS   
1.2 และ 1.3  

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 – 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

 

ช่วงที ่2 สมัครพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS 
1.4 และ 1.5 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 – 
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 

 

2 ชำระเงินค่าสมัคร  (ค่าสมัคร วิชาเอกละ 300 บาท)
แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ 

 

 ครั้งที่ 1 ชำระเงินพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS 
1.2 และ 1.3 

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 – 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

 

ครั้งที่ 2 ชำระเงินพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS 
1.4 และ 1.5 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 – 
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 

https://entry.wu.ac.th/
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ลำดับที่ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 

3 การสอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู  
 ครั้งที ่1   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัดแวว
ความเป็นครู 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

สอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู  
มี 2 รูปแบบ ซึ่งนักเรียน เลือก 1 รูปแบบ โดยแจ้ง
ความประสงค์ต่อกรรมการคัดเลือกประจำวิชาเอก 
ทางกลุ่มไลน์วิชาเอกที่ เผยแพร่ในข่าวประกาศ ใน
ระบบรับสมัคร entry.wu.ac.th หลังจากนักเรียน
ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นที่
เรียบร้อย  

 
 
 
 
 

 

1. รูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 
2. รูปแบบ Online (สำหรับนักเรียนที่ไม่ 

สะดวกในการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์) 

วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม 
2565  

ครั้งที่ 2  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัดแวว
ความเป็นครู 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

สอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู  
มี 2 รูปแบบ ซึ่งนักเรียน เลือก 1 รูปแบบ โดยแจ้ง
ความประสงค์ต่อกรรมการคัดเลือกประจำวิชาเอก 
ทางกลุ่มไลน์วิชาเอกที่ เผยแพร่ในข่าวประกาศ ใน
ระบบรับสมัคร entry.wu.ac.th หลังจากนักเรียน
ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นที่
เรียบร้อย  

  

1. รูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
 2. รูปแบบ Online (สำหรับนั ก เรียนที่ ไม่

สะดวกในการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์) 

วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
2566 

4 มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย  
(https://entry.wu.ac.th) 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 

5 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ 
TCAS ให้ ทปอ. (student.mytcas.com) 

         วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

6 ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระบบ TCAS  (student.mytcas.com) 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

7 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
(student.mytcas.com) 
 

วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566 

https://entry.wu.ac.th/
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
8 นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS 

(student.mytcas.com) 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

9 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
(https://entry.wu.ac.th) 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

10 นักเรียนชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ล่วงหน้า)  
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย  
(https://entry.wu.ac.th) 
 

วันเสาร์ที่ 11 –วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566 

 

  หมายเหต ุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามรายละเอียดจากระบบรับสมัคร 
                 https://entry.wu.ac.th) 
 
 

6. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

6.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละวิชาเอกเพ่ือสอบสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการคัดเลือก
ของวิชาเอกนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา 

6.2 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัคร       
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

6.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
และให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เว็บไซต์ student.mytcas.com ตามท่ีกำหนด              

6.4  ผู้ ที่ ป ร ะส งค์ จ ะส ล ะสิ ท ธิ์  จ ะต้ อ งด ำ เนิ น ก ารแ จ้ งส ล ะสิ ท ธิ์ ใน ระบ บ  TCAS เว็ บ ไซ ต์  
student.mytcas.com ตามที่กำหนด ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืน
เงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ  

6.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
น้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

6.6 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จะต้องสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                      ประกาศ   ณ  วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
        (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์)                                

                                                           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

https://entry.wu.ac.th/
https://entry.wu.ac.th/

