
สัดส*วนการรับเข'าศึกษาตามระบบใหม* 

10%

50%

30%

10%
รอบที่ 1 (เรียนดี)

รอบที่ 2 (รับตรงภาคใต')

รอบที่ 3 (กสพท)

รอบที่ 4 (Admission)

+ รอบที่ 5  (รับตรงอิสระ)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม



ปฏิทินการดําเนินงานแต*ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอให'ติดตามทางเว็บไซต�งานรับนักศึกษา             

www.entrance.psu.ac.th



ปฏิทินการสอบ (สทศ., กสพท.) ประจําปL 2561

วันที่สอบ ประกาศผล

GAT, PAT 24-28 ก.พ. 61 5 เม.ย.61

O-NET 3-4 มี.ค. 61 3 เม.ย.61

วิชาเฉพาะ (กสพท) 10 มี.ค. 61 3 เม.ย.61

7 วิชาสามัญ 17-18 มี.ค. 61 12 เม.ย.61



Timeline การรับสมัครเข'าศึกษา (แบบใหม*) 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

รับสมัคร
และคัดเลือก

ยืนยัน
สิทธิ์

รับสมัครและคัดเลือก ยืนยัน
สิทธิ์

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสิทธิ์ 

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสิทธิ์ 

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสิทธิ์ 

รอบที่ 3 (กสพท)

รอบที่ 2 (ภูมิภาค)

รอบที่ 1 (เรียนดี)

รอบที่ 5 (รอบพิเศษ)

รอบที่ 4 (Admission)



รอบที่ 1 โครงการรับด'วย Portfolio 

• การรับด'วย portfolio โดยไม*มีการสอบข'อเขียน 
• รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ
คุณสมบัติของผู'สมัคร 

• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4 – ม.5 (4 ภาคเรียน) > 3.50 
• มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ในทั้ง 5 กลุ*มสาระวิชา (วิทย� – คณิต –

ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ) ของ 4 ภาคเรียน > 3.50 

GPAX สัมภาษณ�*

น้ําหนักคะแนน 75% 25%

* รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ�จะประกาศให'ทราบในภายหลัง  ติดตามได'ที่ www.pharmacy.psu.ac.th



Timeline การรับรอบที่ 1 โครงการ Portfolio

วันที่ กิจกรรม
1-10 ต.ค. 60 เปgดรับสมัคร  online 
11-17 ต.ค. 60 นักเรียนส*งหลักฐานการสมัคร + ชําระเงิน 
15 พ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ�
22 พ.ย. 60 สอบสัมภาษณ� (คณะเภสัชศาสตร� ม.อ.) 
25 พ.ย. 60 สอบสัมภาษณ� (กทม.) 
30 พ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู'ผ*านสัมภาษณ�
15–19 ธ.ค. 60 ผู'สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house ของ ทปอ. 
22 ธ.ค. 60 ทปอ. ส*งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให' ม.อ. 
27 ธ.ค. 60 ม.อ.ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษา



รอบที่ 2  โครงการโควตาภูมิภาค

คุณสมบัติของผู'สมัคร 
• กําลังศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต'
• มีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) แต*ละ

วิชา > 30%

7 วิชาสามัญ:

09 ภาษาไทย  19 สังคม 
29 คณิตศาสตร� 1 (วิทย�) 39 ฟgสิกส�  

       49 เคมี   59 ชีววิทยา 
       69 ภาษาอังกฤษ 



Timeline การรับรอบที่ 2  โควตาภูมิภาค

วันที่ กิจกรรม
8-18 ม.ค. 61 เปgดรับสมัคร (รอบที่ 2)
12-17 เม.ย. 61 นักเรียนเลือกอันดับ ... เลือกได' 4 อันดับ
23 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ�
26 เม.ย. 61 สอบสัมภาษณ� (คณะเภสัชศาสตร�)
30 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู'ผ*านสัมภาษณ� + ส*งชื่อให' ทปอ.  
3–6 พ.ค. 61 ผู'สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house ของ ทปอ. 
8 พ.ค. 61 ทปอ. ส*งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให' ม.อ. 
14 พ.ค. 61 ม.อ.ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษา



(รอบที่ 2) การจัดแบ*งกลุ*มนักเรียน
คงรูปแบบเดิม 
• กลุ*มที่ 1  รับ 40% ของจํานวนรับแต*ละสาขา

ผู'ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4 – 5 อยู*ในลําดับที่สูงสุด 10% 

แรกของจํานวนผู'สมัครของแต*ละโรงเรียน (ไม*แยกสายการเรียน) 

• กลุ*มที่ 2 รับ 60% ของจํานวนรับแต*ละสาขา 



รอบที่ 3 โครงการรับตรงร*วมกัน

“คณะเภสัชศาสตร� ม.อ. และอีก 10 สถาบันรับผ*านโครงการ กสพท.” 
คุณสมบัติของผู'สมัครผ*านโครงการ กสพท. 

• O-NET ทุกกลุ*มสาระวิชา > 60% 
• มีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) แต*ละวิชา > 30%

 
7 วิชาสามัญ (สทศ.) วิชาเฉพาะ 

70% 
วิทยาศาสตร� (ฟgสิกส�-เคมี-ชีววิทยา) = 40%; 
คณิตศาสตร� 1 = 20%; ภาษาอังกฤษ = 20%; ภาษาไทย = 
10%; สังคม = 10% � รวมเป>น 100% แล'วปรับเป>น 70%

30%

องค�ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก   



Timeline การรับรอบที่ 3  กสพท.
วันที่ กิจกรรม
1-30 ก.ย. 60 เปgดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. 
10 มี.ค.61 สอบวิชาเฉพาะ 
9-13 พ.ค. 61 สมัครคัดเลือกเข'าศึกษาในระบบกลาง 

... เลือกสมัครได' 4 สาขาวิชา แบบไม*มีอันดับ โดยเลือก 
กสพท.เป>น 1 ใน 4 สาขาวิชา  � ภายใต'รหัสของ กสพท. 
เลือกได' 4 สาขาวิขา (เรียงตามลําดับ) 

23 พ.ค. 61 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษาเพื่อให'ยืนยันสิทธิ์
26-28 พ.ค. 61 ผู'สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house (รอบที่ 3)
30 พ.ค. 61 ทปอ. ส*งรายชื่อยืนผู'ยันสิทธิ์ให'คณะฯ  
1-5 มิ.ย. 61 สัมภาษณ�ในสถาบันที่ยืนยันสิทธิ์
8 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู'ผ*านการสอบสัมภาษณ�และตรวจสุขภาพ



รอบที่ 4 โครงการ Admission 

องค�ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 
  

GPAX
20%

ONET
30%GAT

10%

PAT2
40%

คุณสมบัติของผู'สมัครผ*านโครงการ Admission 
มีคะแนน O-NET ทุกกลุ*มสาระวิชา > 25% 



Timeline การรับรอบที่ 4  Admission

วันที่ กิจกรรม
6-10 มิ.ย. 61 สมัครคัดเลือกเข'าศึกษาในระบบกลาง 
26 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู'มีผ*านการคัดเลือกเพื่อเข'าสอบสัมภาษณ�
4-6 ก.ค. 61 สัมภาษณ�ในสถาบันที่ยืนยันสิทธิ์
13 ก.ค. 61 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษา 



รอบที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ

• รับเฉพาะกรณีมีผู'เรียนไม*ครบตามที่คณะฯ วางแผนไว'
• รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ
คุณสมบัติของผู'สมัคร 

• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4 – ม.6 (6 ภาคเรียน) > 3.50 
• มีคะแนน O-NET ของ 5 กลุ*มสาระวิชา > 40 % 

วิธีการคัดเลือก
• ผลการเรียน 
• ความสามารถและเจตคติ
• สัมภาษณ�  

GPAX
25%

O-NET
25%GAT

10%

PAT1
20%

PAT2
20%

องค�ประกอบในการ
พิจารณาผลการเรียน



Timeline การรับรอบที่ 5  รับตรงอิสระ

วันที่ กิจกรรม
ภายในเดือน
กรกฎาคม 
2561 

สมัครคัดเลือกเข'าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู'มีผ*านการคัดเลือกเพื่อเข'าสอบสัมภาษณ�
สัมภาษณ�
ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษา 

ติดตามข'อมูลข*าวสารการรับสมัครได'ที่ 
www.pharmacy.psu.ac.th



ปฏิทินการดําเนินงานแต*ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอให'ติดตามทางเว็บไซต�งานรับนักศึกษา             

www.entrance.psu.ac.th



การตัดสินใจเลือกเรียน

เลือกสิ่งที่ตนเองชอบ และคิดว*าจะทํางานในวิชาชีพนั้นได'   
อย*าฝ�นใจด'วยเหตุผลต*าง ๆ เช*น
• ตามกระแสนิยม
• ตามใจคนรอบข'าง ทั้งที่ตนเองไม*ชอบ
• เลือกตามเพื่อน
• คะแนนสูงกว*าสาขาอื่น และคิดว*าน*าจะดี
• ลองเลือกดูเพราะคะแนนถึง

“หากเลือกผิด ต'องทนเรียนถึง 6 ปL และจบแล'วต'องฝ�นใจทํางานในสิ่ง
ที่ตนเองไม*ชอบ”



การรับรองปริญญาเภสัชศาสตร�
โดยสภาเภสัชกรรม

ประกันคุณภาพ: ผลิตเภสัชกรอย*างมีคุณภาพ 

- ประโยชน�ของผู'รับบริการ
  - ปกปCองสิทธิของผู'เข'าเรียน
ก*อนเข'าเรียน      หลักสูตร, รับรองสถาบันทุก 5 ปL
ระหว*างเรียน
สําเร็จการศึกษา - สอบขึ้นทะเบียนฯ  



www.pharmacycouncil.org

สามารถเข'าไปดู ปริญญา
เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภา
เภสัชกรรมให'การรับรอง
ได'ที่ website นี้





ปริญญาโท 4 หลักสูตร- จบป.ตรีเภสัชฯ สาขาใดก็ได'
1.เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร�)
2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
3. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร)
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง)
 

การศึกษาต*อหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรของ ม.อ.  



ปริญญาเอก 3 หลักสูตร
  -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร�
  -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร�สังคมและบริหาร 
วุฒิบัตร 1 หลักสูตร 
  - วุฒิบัตรแสดงความรู'ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม  สาขาเภสัชบําบัด (residency program)       

เหมาะสําหรับผู'จบสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

การศึกษาต*อหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรของ มอ.  




