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   สาขาวิชา เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
  หลักสูตร เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  คณะ เภสัชศาสตร์ 
 
แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา 
 แบบ 1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษารายวิชา (ไม่นบัหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต และ
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษารายวิชา (ไม่นบัหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต และ
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 72 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษารายวิชา (ไม่นบัหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ (มีคา่เทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษารายวิชา (ไม่นบัหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ (มีคา่เทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับ  
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จ านวน 3 คน 
 แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 จ านวน 2 คน 
 
  
 
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 

1.1 แบบ 1.1 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ และระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ 

หรือปริญญาโทสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 
(3) มีประสบการณ์การท างานด้านเภสัชศาสตร์หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 5 ปี 
(4) มีประสบการณ์การท าวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ 
(5) มีความรู้ด้านเภสัชศาสตร์สังคมหรือการบริหาร เช่น การเป็นวิทยากร หรือการตีพิมพ์

บทความ โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง 
1.2 แบบ 1.2 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.20 หรือมีผลการเรียนในระดับดีมาก 
(3) มีประสบการณ์การท างานด้านเภสัชศาสตร์หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 5 ปี 
(4) มีประสบการณ์การท าวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ 
(5) มีความรู้ด้านเภสัชศาสตร์สังคมหรือการบริหาร เช่น การเป็นวิทยากร หรือการตีพิมพ์

บทความ โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง 

รหัสการสมัคร แบบ 1.1 2 8 0 6 1 

รหัสการสมัคร แบบ 1.2 2 8 0 6 2 

รหัสการสมัคร แบบ 2.1 2 8 0 6 3 

รหัสการสมัคร แบบ 2.2 2 8 0 6 4 
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1.3 แบบ 2.1 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ และระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ 

หรือปริญญาโทสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 

1.4 แบบ 2.2 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์  
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20 
 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
 

 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ ากว่าระดับ A2 ก่อนสมัครสอบ หรือ
หากผู้สมัครที่ยังไม่มผีลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่จะตอ้งมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดงักล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
หลักฐานเพ่ิมเติม 
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์คุณสมบัตผิู้สมัคร ข้อ 2 (ถ้ามีก่อนสมัครสอบ) 
 2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติข้อ (3) – (5) ส าหรับผูส้มัครแบบ 1.1 หรือแบบ 1.2 
ตารางสอบคัดเลือก   

วันที ่ เวลา วิชา สถานที ่
22 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น. วิชาเฉพาะ (100 คะแนน) มศก. นครปฐม 
26 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

(สอบสัมภาษณ์ทุกคน) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มศก. นครปฐม 

หมายเหตุ   
 1. วันสอบสัมภาษณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงจักแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 2. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือรายละเอียดของหลักสูตร  ติดต่อได้ที่  
ภก. ผศ. ดร. ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ ก่อนสมัครสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1646 6541 ในเวลาราชการ หรือ  
e-mail: POOMPRUEK_P@su.ac.th 
 3. ส าหรับผู้มีคุณสมบตัิไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ จะต้องเขียนค าร้องขอสมัครสอบ โดยมาติดต่อทีฝ่่าย
บัณฑิตศึกษา ส านักงานคณะเภสัชศาสตร์ มศก. นครปฐม โทร. 08 9918 5250 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564   
หากเกินวันที่ก าหนดไว้จะไม่รับค าร้อง 


