
แนะนําหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข'าศึกษาต*อ

ผศ.ภญ.ฐิติมา  ด'วงเงิน  
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

4 สิงหาคม 2560 

โครงการประชาสัมพันธ�หลักสูตรระดับปริญญาตรีด'านเภสัชศาสตร�ผ*านครูแนะแนว 
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต'



Outline

• แนะนําเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม 

• แนะนําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อ. 

• เนื้อหาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

• การสมัครเข'าศึกษาต*อ คณะเภสัชศาสตร� ม.อ. (ระบบใหม*) 

• ช*องทางการศึกษาต*อหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี



เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม



เภสัชกรกับยา
วิจัย คิดค'น เสาะหาตัวยาใหม*จาก
การสังเคราะห� หรือจากธรรมชาติ

เตรียม ผลิตยาให'เป>นรูปแบบที่เหมาะสม:     
ยาเม็ด ยาน้ํา ยาฉีด ฯลฯ

ทดลองในหลอดทดลองเพื่อเก็บข'อมูลขั้นต'น
ทดลองในสัตว�
ทดลองนํายาไปใช'จริงในผู'ป1วย: วิจัยทางคลินิก

ขึ้นทะเบียนยาเพื่อขอจําหน*ายยา



เภสัชกรกับยาผลิตยาในปริมาณมากเพื่อจําหน*าย
ควบคุม ประกันคุณภาพการผลิต

การกระจายยาไปสู*ผู'สั่งใช' / ผู'จ*ายยา
การตลาด  การให'ข'อมูลยาแก*ผู'สั่ง/จ*ายา

ส*งมอบยาให'ผู'ป1วย ให'คําปรึกษาเรื่องยา

ติดตามการใช'ยา  ปCองกัน / แก'ไขปDญหาการใช'ยา
ให'คําปรึกษาเรื่องยาแก*ทีมสุขภาพและผู'ป1วย 

คุ'มครองผู'บริโภคด'านยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ



สรุปบทบาทหน'าที่เภสัชกร

เภสัชกรนักวิจัย

เภสัชกรการผลิต

(อุตสาหการ)

เภสัชกรวิจัยยา 
ทางคลินิก

เภสัชกรขึ้น
ทะเบียนยา

เภสัชกรการตลาด

เภสัชกรโรงพยาบาล, 
ร'านยา, ปฐมภูมิ

เภสัชกรปฐมภูมิ

เภสัชกร
สาธารณสุข

เภสัชกรการศึกษา



• บริบทด'านยามีหลายมิติ 
• การสอนให'เภสัชกรทุกคนมีความรู'และทักษะในเชิงลึกที่

สามารถปฏิบัติงานได'ดีในทุกด'านเป>นไปไม*ได'
• การปฏิบัติงานบางด'านต'องการความรู'ที่ลึกซึ้งเกินกว*าที่จะ

เรียนทุกอย*างได'ในระดับปริญญาตรี  
• ทิศทางวิชาชีพ จึงต'องการเภสัชกรที่มีความรู'ร*วมกันระดับ

หนึ่ง และมีความรู'เพิ่มเติมในสาขาเฉพาะด'าน 

ทิศทางวิชาชีพเภสัชกรรม



“สมรรถนะพื้นฐานของเภสัชกรทุกคน”



ในยา 1 เม็ด เภสัชกรต'องเห็นรายละเอียดภายในที่คนอื่นมองไม*เห็น : 
- มีการผลิตอย*างไร - ทําไมต'องผลิตแบบนี้ 
- ควบคุมคุณภาพอย*างไร - เก็บรักษาอย*างไร  
- มีโครงสร'างเชื่อมโยงกับการออกฤทธิ์อย*างไร  
- ใช'อย*างไรจึงถูกต'อง 
- ใช'แล'วจะเกิดผลอย*างไร      
- จะปCองกันและแก'ไขปDญหาการใช'ยาอย*างไร

“สมรรถนะพื้นฐานของเภสัชกรทุกคน”



หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตร� 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�



หลักสูตรที่ใช'กับผู'ที่เข'าเรียนปL 2558 เป>นต'นไป*

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต                                                  
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 (ปรับมาจาก สาขาเภสัชศาสตร�)

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

   
(ระบบราชการ) ทั้งสองหลักสูตรเงินเดือนเทียบเท*าปริญญาโท

*การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให'เป>นไปตามเกณฑ�ใหม*ของสภาเภสัชกรรม



หลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

มี 2 โปรแกรม
1. โปรแกรมปกติ  234 หน*วยกิต
2. โปรแกรมก'าวหน'า  246 หน*วยกิต 
      ปริญญา: เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหากร
      ชื่อย*อ: ภ. บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
     ภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
     ชื่อย*อ: Pharm.D. (Industrial Pharmacy)



โปรแกรมแบบก'าวหน'า (Honors Program)

• เพื่อเตรียมความพร'อมสําหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให'มี
โอกาสเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท-เอกในขณะที่ยังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

• ทําให'สามารถศึกษาต*อในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลาลดลง
  

หลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ



• รับนักศึกษาโปรแกรมปกติที่สําเร็จการศึกษาชั้นปLที่ 3 

แล'ว และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม*ต่ํากว*า 3.25 โดย
คํานวณจากผลการเรียนชั้นปLที่ 1 ถึงชั้นปLที่ 3

• นักศึกษาโปรแกรมแบบก'าวหน'าต'องรักษาสถานภาพผล
การเรียนในแต*ละภาคการศึกษาให'ไม*น'อยกว*า 3.00 และ
ต'องไม*มีผลการเรียนในรายวิชาใดต่ํากว*าระดับ C หากผล
การเรียนของนักศึกษาโปรแกรมแบบก'าวหน'าไม*เป>นไป
ตามข'อกําหนดข'างต'น ให'นักศึกษากลับเข'าเรียนใน
หลักสูตรโปรแกรมแบบปกติ

ผู'ที่จะเข'าเรียนโปรแกรมก'าวหน'า



หลักสูตรสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

จํานวนหน*วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   236  หน*วยกิต
ปริญญา:  เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ชื่อย*อ:  ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical  Care)
ชื่อย*อ: Pharm. D. (Pharm. Care) 
 



ความแตกต*างของ 2 หลักสูตร

• มีความรู'ทักษะตามสมรรถะร*วมของวิชาชีพเภสัชกรรมที่
เหมือนกันส*วนหนึ่ง 

• เน'นความชํานาญเฉพาะด'านต*างกัน

 

 

หลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
มุ*งเน'นสร'างเภสัชกรในภาคอุตสาหกรรมยาตั้งแต*การวิจัย                 
คิดค'นยา  ผลิตยา  การตลาดยา คุ'มครองผู'บริโภค

หลักสูตรสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
มุ*งเน'นสร'างเภสัชกรในภาคการดูแลการใช'ยาในผู'ป1วย เป>นที่
ปรึกษาด'านการใช'ยาในสถานพยาบาล ร'านยา



• การจ*ายยา : เป>นเภสัชกรในร'านยา หรือในสถานบริการ
สุขภาพต*าง ๆ ทั้งศูนย�สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลทุกระดับ 

• ผลิตยาที่ไม*ใช*ระดับอุตสาหกรรม เช*น ในโรงพยาบาล  
• การบริการด'านปฐมภูมิ การส*งเสริมสุขภาพด'านยาในชุมชน 

การเป>นเภสัชกรเยี่ยมบ'าน
• การคุ'มครองผู'บริโภคด'านยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ ทํางานใน

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด หรือโรงพยาบาลชุมชน
• การตลาดยา: ดีเทลยา เป>นตัวแทนบริษัทยาให'ข'อมลูยากับ

แพทย�และบุคลากรทางการแพทย�อื่น
• การวิจัยยาทางคลินิก:เพื่อนํายาใหม*มาใช'ในคน

จากความรู'ร*วมกันในสมรรถนะร*วมทําให'ผู'เรียนทั้ง 2 สาขา
สามารถปฏิบัติงานต*อไปนี้ได'



สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
• สาขาย*อยวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ� มุ*งผลิตเภสัชกรใน

ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตที่มีความชํานาญในการ
พัฒนาระบบ คุณภาพและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ� รวมทั้ง
มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค'นยาใหม*หรือตํารับยา
ใหม*ๆ

• สาขาย*อยเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร ซึ่งเน'นการ
ปฏิบัติงานด'านการตลาดยา สร'างผู'ที่เชี่ยวชาญในการเสนอ
ข'อมูลยาและเภสัชภัณฑ� การคุ'มครองผู'บริโภคด'านยา และ
สร'างศักยภาพที่จะเป>นผู'บริหารระดับสูงขององค�กรธุรกิจ

ความแตกต*างระหว*าง  2 หลักสูตร 



งานที่เหมาะสําหรับผู'สาํเร็จหลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสา
หการ
นอกเหนือจากสามารถทํางานตามสมรรถนะร*วมแล'ว ยังมีความ
เหมาะสมสําหรับเภสัชกรในหน*วยงานต*อไปนี้
•  เภสัชกรฝ1ายผลิต ประกันคุณภาพ และขึ้นทะเบียนในบริษัท

ผลิตยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ�เสริสมสุขภาพ
•  เภสัชกรการตลาดในบริษัทยา
•  เภสัชกรในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

• นักวิจัยในสถาบันวิจยัต*าง ๆ 



ความแตกต*างระหว*าง 2 หลักสูตร 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
• มีเปCาหมายเพื่อผลิต เภสัชกรที่มีทักษะและความชํานาญในการ

ดูแลการใช'ยาในผู'ป1วยให'มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
สามารถเป>นที่ปรึกษาเรื่องการใช'ยาให'กับบุคลากรทางการแพทย�
ได' ในขณะเดียวกันก็มีความรู'เรื่องตัวยาและเภสัชภัณฑ� สมุนไพร 
การบริการจัดการ ในระดับ พื้นฐานของข'อกําหนดในวิชาชีพและ
นําไปประยุกต�กับการให'การบริบาลทางเภสัชกรรมได'



งานที่เหมาะสําหรับผู'สาํเร็จหลักสูตร สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  นอกเหนือจากสามารถทํางานตามสมรรถนะร*วม
แล'ว ยังมีความเหมาะสมสาํหรับเภสชักรในหน*วยงานต*อไปนี้
•  เภสัชกรคลินิกดูแลผู'ป1วยด'านยาในโรงพยาบาล : ติดตาม 

ปCองกันและแก'ไขปDญหาการใช'ยา 
•  เภสัชกรร'านยาที่เน'นการดูแลผู'ป1วยโรคเรื้อรังในเชิงลึก
• เภสัชกรให'คําปรึกษาเรื่องยา

ทั้ง 2 สาขา เป>นอาจารย�ในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร�ได'



• ถ'าคะแนนสอบเข'าศึกษาต*อที่คณะเภสัชศาสตร�ของ
นักศึกษาถึงคะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาที่จะขอย'ายในปLนั้น 
ก็จะสามารถรับนักศึกษาได' และให'อยู*ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ

• กรณีผู'ที่ได'คะแนนสอบเข'าไม*ถึงคะแนนต่ําสุดของสาขาวิชา
ที่จะขอย'าย ในปLนั้นนักศึกษาจะต'องมีผลการเรียนเฉลี่ย
ภาคการศึกษาที่ 1 ไม*ต่ํากว*า 3.25

หลักเกณฑ�การรับนักศึกษาย'ายหลักสูตร



แม'คณะฯ เปgดโอกาสให'ย'ายข'ามสาขาได'

ภายในคณะเภสัชศาสตร�ภายในชั้นปLที่ 1   

แต*ไม*ใช*ว*าจะย'ายได'ทุกคน เพราะหาก

สาขาที่จะย'ายเข'าไปมีที่นั่งเต็มก็ย'ายไม*ได'



เนื้อหาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต



ตามสาขาหลัก: เภสัชกรรมอุตสาหการ/บริบาลทางเภสัชกรรม

ทุกสาขาต'องเรียน
วิชาที่เกี่ยวกับเคมี  
ไม*ต่ํากว*า 6 วิชา



เปรียบเทียบหน*วยกิตของ 2 หลักสูตร
เภสัชกรรมอุตสาหการ บริบาลทางเภสัชกรรม

หน*วยกิตทั้งหมด 234 236
1. ศึกษาทั่วไป 30 30
2. เลือกเสรี 6 6
3. วิชาเฉพาะ 198 200

3.1 พื้นฐานวิชาชีพ 37 37
3.2 วิชาชีพ 161 163
- ด'านผู'ป1วย 36 70
- ด'านผลิตภัณฑ� 47 + 22 37
- ด'านสังคมและบริหาร 19 20

    - บูรณาการ 2 1
ผึกงานทั่วไป 420 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง
ฝlกงานเฉพาะสาขา 1680 ชั่วโมง 1680 ชั่วโมง



ความรู'ด'านวิชาชีพที่ทั้ง 2 หลักสูตรต'องเรียน

กลุ*มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
• เคมี ชีววิทยา ฟgสิกส� คณิตศาสตร�  สถิติ 
• โครงสร'างและหน'าที่การทํางานของร*างกายของมนุษย�  
• สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
• การศึกษาและการตรวจทางห'องปฏิบัติการ

 

ชั้นปLที่ 1-2



ความรู'ด'านวิชาชีพที่ทั้ง 2 หลักสูตรต'องเรียน

กลุ*มวิชาวิชาชีพที่เป>นสมรรถนะร*วม 
กลุ*มวิชาด'านผลิตภัณฑ� 

รายวิชาทางเภสัชกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข'องกับ
�ตัวยา เคมีภัณฑ� สารสกัดสมุนไพรและชีววัตถุต*างๆ ที่

นํามาใช'เป>นยา  
�การเตรียมยา การผลิตยา และประดิษฐ�ยา 
�หลักการวิเคราะห�ยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา  
�กระบวนการเก็บรักษายา  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข'อง (ทั้งยา

สําหรับคนและสัตว�)

ชั้นปLที่ 3-4



การปรุงยาและผลิตยาการปรุงยาและผลิตยา



การปรุงยาและผลิตยา  

พื้นฐาน: คณิตศาสตร�  
             ฟgสิกส�   
             เคมีเชิงฟgสิกส�
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

วิชา Pharmaceutical technology
ยาเตรียม  
  - สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม

 วิชา Pharmaceutical preparation



ผลิตภัณฑ�จากธรรมชาติและสมุนไพร                          

พื้นฐาน:   ชีววิทยา  
    เคมีทั่วไป  
    เคมีอินทรีย�

เภสัชพฤกษศาสตร� 
(Pharmaceutical botany)
เภสัชเวท (Pharmacognosy) 
เภสัชวินิจฉัย



เคมียาและวิเคราะห�ยา / ควบคุมคุณภาพยา

พื้นฐาน: เคมีทั่วไป
เคมีอินทรีย�
เคมีเชิงฟgสิกส� 

  ชีวเคมี
 
 เภสัชวิเคราะห� (Pharmaceutical analysis)  
 เคมียา (Medicinal chemistry)
เคมีคลินิก ( Clinical chemistry)  



ความรู'ด'านวิชาชีพที่ทั้ง 2 หลักสูตรต'องเรียน
กลุ*มวิชาวิชาชีพที่เป>นสมรรถนะร*วม
• กลุ*มวิชาด'านการใช'ยาในผู'ป1วย 

�พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาของโรค 
�การใช'ยา  เภสัชบําบัด (สารสังเคราะห�และสมุนไพร) 
�ฤทธิ์และพิษของยา (เภสัชวิทยา, พิษวิทยา)  
�กระบวนการจ*ายยาและส*งมอบยา 
�การใช'ยาอย*างสมเหตุสมผล 
�การจัดการอาการไม*พึงประสงค�จากยา 

 

 

ชั้นปLที่ 3-4



วิชาพื้นฐาน : การใช'ยาในผู'ป1วย 

 

        
จุลชีววิทยา

กายวิภาคศาสตร�

ชีวเคมี

ชีววิทยาคณิตศาสตร�

พยาธิวิทยา
สรีรวิทยา



ความรู'ด'านวิชาชีพที่ทั้ง 2 หลักสูตรต'องเรียน
กลุ*มวิชาวิชาชีพที่เป>นสมรรถนะร*วม
• กลุ*มวิชาด'านเภสัชศาสตร�สังคมและ
   การบริหารเภสัชกิจ 

�  กฎหมาย  และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ    
�  การจัดการ บริหารเภสัชกิจ  การสื่อสาร 
�  ระบบการสาธารณสุข ระบบยา 
�  ระบบการคุ'มครองผู'บริโภคยาและสุขภาพ 
�  การบริการปฐมภูมิ และการสร'างเสริมสุขภาพ   
�   เภสัชเศรษฐศาสตร�และระบาดวิทยาทางยา
�  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร� พื้นฐาน: ชีวสถิต

ชั้นปLที่ 3-4



เรียนรายวิชาเฉพาะด'านของแต*ละสาขา
• สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการเรียนเน'น การวิจัยยาและ

เภสัชภัณฑ�  การผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม  การตลาด
ยา  พฤติกรรมผู'บริโภคด'านยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ

• สาขาบริบาลทางเภสชักรรมเน'นด'านการดูแลด'านการใช'
ยาในผู'ป1วย การให'ข'อมูลยาแก*ผู'ป1วยและบุคลากร
ทางการแพทย�

ชั้นปLที่ 5



การฝlกปฏิบัติงาน: ไม*น'อยกว*า 2,000  ชั่วโมง 

• ทั้ง 2 หลักสูตร ฝlกปฏิบัติงานภาคฤดูร'อนของชั้นปL 4    
โรงพยาบาล 200 ชั่วโมง 

   ร'านยา 200 ชั่วโมง   

•ปLที่ 6 ฝlกงานเฉพาะสาขาทั้งปLไม*น'อยกว*า 1,600 
ชั่วโมง (1,680 ชั่วโมง)  

      



บังคับฝlก 2 ผลัด ในโรงงานอุตสาหกรรมยา
•  การผลิตยา 
•  การประกันคุณภาพยา  

เลือกฝlก 5 ผลัด  ตัวอย*างเช*น
• วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ�ในสถาบันวิจัยต*าง ๆ 
• ขึ้นทะเบียนยา ทั้งแผนปDจจุบัน และยาสมุนไพร
• คุ'มครองผู'บริโภคด'านยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ
• ผลิตยาในโรงพยาบาล
• การบริหารเวชภัณฑ�ในโรงพยาบาล  
• การบริหารเวชภัณฑ�ในร'านยา  
• การตลาดยาในบริษัทยา    
• การวิจัยยาในบริษัทยา  ฯลฯ

การฝlกงานในชั้นปLที่ 6 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ชั้นปLที่ 6



บังคับฝlก 5 ผลัด ได'แก* 
�การบริบาลทางเภสัชกรรมในร'านยา
�การจัดการด'านยาในโรงพยาบาล
�การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู'ป1วยนอก (ในโรงพยาบาล)
�การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู'ป1วยในที่พักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล
�การให'ข'อมูลสารสนเทศทางยาในโรงพยาบาล หรือหน*วยงาน

งานอื่น เช*น  สถาบันการศึกษา   

การฝlกงานในชั้นปLที่ 6 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ชั้นปLที่ 6



ฝlกวิชาเลือกอื่นๆ อีก 2 ผลัด
�การวิจัยยาทางคลินิก 
�การดูแลผู'ป1วยที่ได'รับอาหารทางหลอดเลือด
� เภสัชกรรมปฐมภูมิ
�การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู'ป1วยโรคต*าง ๆ เช*น
o โรคมะเร็ง
o โรคติดเชื้อ
o โรคไต
o ศัลยกรรม/ศัลยกรรมประสาท  
o ผู'ป1วยวิกฤต ฯลฯ

   

การฝlกงานในชั้นปLที่ 6 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ชั้นปLที่ 6



เงื่อนไขในการศึกษา

• มีความสามารถในการมองเห็นและแยกสี
• มีความพร'อมของด'านสภาพร*างกาย สภาพจิตและประสาท
• มีคุณสมบัติที่จะเข'ารับราชการได'หลังสําเร็จการศึกษาแล'ว 

(ดูรายละเอียดในเรื่องการชดใช'ทุนรัฐบาล) 



• ผู'เข'าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร�ทุกรายต'องทําสัญญาการเป>น
นักศึกษาเภสัชศาสตร�ในชั้นปLที่ 1 กับรัฐบาล

• (ผ*านมติกรรมการคณะฯ - ต'องจ*ายค*าปรับหากนักศึกษาขอ
ลาออกระหว*างการศึกษา ... อยู*ระหว*างการปรับร*างสัญญา –
เริ่มใช'ปLการศึกษา 2561)

• เมื่อสําเร็จการศึกษาจะมีการสํารวจความประสงค�ที่จะเข'า
ปฏิบัติงานกับรัฐบาลเพื่อชดใช'ทุน 

• ทั้งนี้ สามารถเลือกที่จะไม*ปฏิบัติงานกับรัฐบาลก็ได' แต*หากยื่น
ความประสงค�แล'วต'องเข'าสู*กระบวนการจับฉลากเพื่อไป
ปฏิบัติงานในสถานที่ที่จับฉลากได'ทั่วประเทศ เป>นเวลา 2 ปL 

การทําสัญญาชดใช'ทุน



•หากไม*สามารถปฏิบัติงานได'ตามกําหนดต'องชดใช'
เงิน  250,000 บาท  และหากทํางานได'ช*วงเวลาหนึ่ง 
แต*ไม*ถึง 2 ปL เงินที่ต'องชดใช'ก็จะลดลงตามสัดส*วน
เวลาที่ได'ปฏิบัติงานไปแล'ว

•สัญญานี้เป>นสัญญาฝ1ายเดียว หากรัฐบาลมีตําแหน*ง
ก็จะประกาศให'ชดใช'ทุน แต*หากรัฐบาลไม*มีตําแหน*ง 
ผู'สําเร็จการศึกษากเ็ป>นอิสระ ไม*ผูกพันกับรัฐบาล

การทําสัญญาชดใช'ทุน



การสําเร็จการศึกษา
• ต'องเรียนทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 

• มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในทุกรายวิชาตามหลกัสูตรไม*ต่ํา
กว*า 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาชีพไม*
ต่ํากว*า 2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา

• สอบผ*านภาษาองักฤษตามเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(เริ่มใช'กับนักศึกษารับเข'าปL 2559)



การสอบใบประกอบวิชาชีพ

• ผู'ที่เข'าศึกษาตั้งแต*ปL 2557 เป>นต'นไป  ต'องสอบสอบวัด
ความรู'ผู'ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป>นผู'ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 2 ครั้ง 
• ครั้งที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการเรียนปLที่ 4  

(สอบเนื้อหาสมรรถนะร*วม) 
• ครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการเรียนปLที่ 6 

(สอบเนื้อหาสมรรถนะเฉพาะสาขา) 



การสมัครเข'าศึกษาต*อในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�



แผนการรับนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ม.อ.

ปLการศึกษา
จํานวนรับ (คน)

2560 2561 2562 2563 2564 2565

สาขาเภสัช
กรรมอุตสา
หการ

90 90 90 60 60 60

สาขาการ
บริบาลทาง
เภสัชกรรม

60 60 60 90 90 90



วิธีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข'าศึกษาต*อ 

ระบบเดิม
• โครงการเรียนดี 
• รับตรง 14 จังหวัดภาคใต' 
• โครงการ GAT/PAT +                   

วิชาสามัญ 
• โครงการ วมว. 
• โครงการ สอวน.
• โครงการ Admission 

ระบบใหม* (เริ่มใช' 2561)
แบ*งการรับสมัครออกเป>น 5 รอบ
1. โครงการสมัครโดยใช' portfolio 
2. โครงการโควต'าภูมิภาค 
    (14 จังหวัดภาคใต') 
3. โครงการรับตรงร*วมกัน 
    (กสพท.) 
4. โครงการ Admission
5. โครงการรับตรงอิสระ



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.  



ขอบคุณค*ะ


