
การรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561



สัดส่วนการรับเข้าศึกษาตามระบบใหม่ 

10%

50%

30%

10%
รอบท่ี 1 (เรียนดี)

รอบท่ี 2 (รับตรงภาคใต้)

รอบท่ี 3 (กสพท)

รอบท่ี 4 (Admission)

+ รอบที่ 5  (รับตรงอิสระ)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบรบิาลทางเภสัชกรรม



ปฏิทินการสอบ (สทศ., กสพท.) ประจ าปี 2561

วันท่ีสอบ 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 การรับสมัครเข้าศึกษา (แบบใหม)่ 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค

รับสมัคร
และคัดเลือก

ยืนยัน
สิทธ์ิ

รับสมัครและคัดเลือก ยืนยัน
สิทธ์ิ

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสิทธ์ิ

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสิทธ์ิ

รับสมัคร/
คัดเลือก/
ยืนยันสทิธ์ิ

รอบที่ 3 (กสพท)

รอบที่ 2 (ภมูภิาค)

รอบที่ 1 (เรียนดี)

รอบที่ 5 (รอบพเิศษ)

รอบที่ 4 
(Admission)



รอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio 

• การรับด้วย portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

• รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4 – ม.5 (4 ภาคเรียน) > 3.50

• มเีกรดเฉลี่ย (GPA) ในทุกกลุ่มสาระวิชา (4 ภาคเรียน) > 3.50 

GPAX สัมภาษณ์*

น า้หนักคะแนน 75% 25%

* อาจมีการทดสอบความถนัดและจริยธรรมทางเภสัชกรรม



Timeline การรับรอบท่ี 1 โครงการ Portfolio

วันท่ี กิจกรรม

1-10 ต.ค. 60 เปิดรับสมัคร  online 

11-17 ต.ค. 60 นักเรยีนส่งหลักฐานการสมัคร + ช าระเงิน 

15 พ.ย. 60 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

22 พ.ย. 60 สอบสัมภาษณ์ (คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.) 

25 พ.ย. 60 สอบสัมภาษณ์ (กทม.) 

30 พ.ย. 60 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านสัมภาษณ์

15–19 ธ.ค. 60 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิในระบบ clearing house ของ ทปอ. 

22 ธ.ค. 60 ทปอ. ส่งรายช่ือยืนยันสิทธ์ิให้ ม.อ. 

27 ธ.ค. 60 ม.อ.ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศกึษา



รอบที่ 2  โครงการโควตาภูมิภาค

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

• ก าลังศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
• มีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) แต่ละวิชา >
25%

7 วิชาสามัญ:

09 ภาษาไทย  19 สังคม 

29 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 39 ฟิสิกส์  

49 เคม ี  59 ชีววทิยา 

69 ภาษาอังกฤษ 



Timeline การรับรอบท่ี 2  โควตาภูมิภาค

วันท่ี กิจกรรม

8-18 ม.ค. 61 เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2)

12-17 เม.ย. 61 นักเรยีนเลือกอันดับ ... เลือกได้ 4 อันดับ

23 เม.ย. 61 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

26 เม.ย. 61 สอบสัมภาษณ์ (คณะเภสัชศาสตร์)

30 เม.ย. 61 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านสัมภาษณ ์+ ส่งช่ือให้ ทปอ.  

3–6 พ.ค. 61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house ของ ทปอ. 

8 พ.ค. 61 ทปอ. ส่งรายช่ือยืนยันสิทธ์ิให้ ม.อ. 

14 พ.ค. 61 ม.อ.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา

ค่าสมัครเหมาจ่าย 400 บาท



การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน

คงรูปแบบเดิม 

• กลุ่มที่ 1 รับ 40% ของจ านวนรับแต่ละสาขา

ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4 – 5 อยู่ในล าดับท่ีสูงสุด 10% แรกของจ านวน
ผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (ไม่แยกสายการเรียน) 

• กลุ่มที่ 2 รับ 60% ของจ านวนรับแต่ละสาขา 



รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน

“คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบันรับผ่านโครงการ กสพท.” 

คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านโครงการ กสพท. 
• O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา > 60%

• มคีะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ (สทศ.) แต่ละวิชา > 25%

7 วชิาสามัญ (สทศ.) วิชาเฉพาะ 

70% 

วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา) = 40%; 

คณิตศาสตร์ 1 = 20%; ภาษาอังกฤษ = 20%; ภาษาไทย = 

10%; สังคม = 10%  รวมเป็น 100% แล้วปรับเป็น 70%

30%

องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก



Timeline การรับรอบท่ี 3  กสพท.

วันท่ี กิจกรรม

1-30 ก.ย. 60 เปิดรับสมัครสอบวชิาเฉพาะของ กสพท.

10 ม.ีค.61 สอบวชิาเฉพาะ

9-13 พ.ค. 61 สมัครคัดเลือกเข้าศกึษาในระบบกลาง
... เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบไมม่ีอันดับ โดยเลือก กสพท.

เป็น 1 ใน 4 สาขาวิชา   ภายใตร้หัสของ กสพท. เลือกได้ 4 
สาขาวิขา (เรียงตามล าดับ) 

23 พ.ค. 61 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศกึษาเพ่ือให้ยืนยันสิทธิ์

26-28 พ.ค. 61 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิในระบบ clearing house (รอบที่ 3)

30 พ.ค. 61 ทปอ. ส่งรายช่ือยืนผู้ยันสิทธ์ิให้คณะฯ 

1-5 ม.ิย. 61 สัมภาษณใ์นสถาบันท่ียืนยันสิทธ์ิ

8 ม.ิย. 61 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณแ์ละตรวจสุขภาพ



รอบที่ 4 โครงการ Admission 

องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 
GPAX
20%

ONE
T

30%GAT
10%

PAT2
40%

คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านโครงการ Admission
มีคะแนน O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา > 25%



Timeline การรับรอบท่ี 4  Admission

วันท่ี กิจกรรม

6-10 ม.ิย. 61 สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง

26 ม.ิย. 61 ประกาศรายช่ือผู้มีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์

4-6 ก.ค. 61 สัมภาษณใ์นสถาบันท่ียืนยันสิทธ์ิ

13 ก.ค. 61 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา 



รอบที่ 5 โครงการรับตรงอิสระ

• ในกรณีมีผู้เรียนไม่ครบตามท่ีคณะฯ วางแผนไว้

• รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4 – ม.6 (6 ภาคเรียน) > 3.50

• มคีะแนน O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา > 40 %

วิธีการคัดเลือก

• ผลการเรียน 

• ความสามารถและเจตคติ

• สัมภาษณ์  

GPAX
25%

O-
NET
25%

GAT
10%

PAT1
20%

PAT2
20%



Timeline การรับรอบท่ี 5  รับตรงอิสระ

วันท่ี กิจกรรม

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2561 

สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรายช่ือผู้มีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครได้ที่ 
www.pharmacy.psu.ac.th



ปฏิทินการด าเนินงานแต่ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอให้ติดตามทางเว็บไซต์งานรับนักศึกษา             

www.entrance.psu.ac.th

http://www.entrance.psu.ac.th/

