เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2563 (ระบบ TCAS) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้
1.กำหนดการ
กิจกรรม
TCAS รอบ 5
เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ
สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์
รายงานตัว ออนไลน์
เปิดเรียน เสริมพื้นฐานออนไลน์

9 – 24 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
- มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
- ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
- มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
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- มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
- ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
- โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคเมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็น
ที่สิ้นสุด
4.เกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกและจำนวนการรับ
คณะ

คุณสมบัติ

จำนวนรับ/คน

คณะทันตแพทยศาสตร์

GPAX 3.00 หรือ มีผลคะแนน Admission ขั้นต่ำ 15,000 คะแนน

5

คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

GPAX 3.00 หรือ มีผลคะแนน Admission ขั้นต่ำ 13,000 คะแนน
ผู้เรียนจบแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนศิลป์ GPAX 2.20 ขึ้นไป
ผู้เรียนจบแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนศิลป์ GPAX 2.20 ขึ้นไป
ผู้เรียนจบแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนศิลป์ GPAX 2.20 ขึ้นไป
ผู้เรียนจบแผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX 2.20 ขึ้นไป
ผู้เรียนจบแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนศิลป์ GPAX 2.20 ขึ้นไป

25
30
5
5
30
30

5.เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ หรือ รูปภาพ ทางไลน์ ID : 0858208833 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน
2563 เพื่อขึ้นทะเบียนสัมภาษณ์ออนไลน์ รายละเอียดดังนี้
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- พร้อมผลการตรวจร่างกาย โดยผู้สมัครขอแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ทางไลน์ ID : 0858208833
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833 , 085-802-8833
6. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวนิสิตใหม่
ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
คณะ

ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต

ค่าเรียนปรับ
พื้นฐาน

ค่าประกันการ
เข้าศึกษา

รวม

คณะทันตแพทยศาสตร์

500

3,500

35,000

100,000

139,000

คณะเภสัชศาสตร์

500

3,500

15,000

-

19,000
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

500
500
500

3,500
3,500
500

15,000
15,000
-

-

19,000
19,000
1,000

7. การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ ZOOM หรือ ตามความเหมาะสมของผูส้ มัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833 , 085-802-8833
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่ละหลักสูตร
8. คณะทันตแพทยศาสตร์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน
8.1 ค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท
8.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
39,000 บาท
รวม
139,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน) ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเครื่องมือทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 39,000 บาท รวมกับค่าประกันการเข้า
ศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
“กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ)
และมีความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกิ น
ปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท
9.คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
9.1 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
19,000 บาท
รวม
19,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้ จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่า ย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่ อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่ง ชำระ
เป็นภาคการศึกษาละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000
บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 55,000
บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่า สมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว
ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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10. คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตวัชรพล, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน กาญจนบุรี, วัชรพล, บุรีรัมย์
10.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 170,000 บาท/ปี
10.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
19,000 บาท
รวม
19,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็น
ภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้
กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็น
จำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. คณะเทคนิคการแพทย์
สถานที่ศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
11.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 120,000 บาท/ปี
11.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
19,000 บาท
รวม
19,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้ จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่า ย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่ อ
การศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้อง
เป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี, บุรีรัมย์)
สถานที่ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
12.1 ค่าลงทะเบียน (4 ปี) 90,000 บาท/ปี
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12.2 ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
1,000 บาท
รวม
1,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก)
กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลั กสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (ปีการศึกษาละ
90,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี
การศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตต้องชำระรายการ ค่าสมัคร/ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต/ค่าเรียนปรับพื้นฐาน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ./กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะไม่ต้องชำระ
ส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ/กรอ ให้กู้ค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน) เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นการรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833 , 085-802-8833
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