
ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย รบัสมัครจนถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 

  สาขาวิชา วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
  คณะ เภสัชศาสตร์ 
 
แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา  

แบบ 1.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษารายวิชา (ไม่นบัหน่วยกิต) 4 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  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)  36 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)  48 หน่วยกิต 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับ  

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จ านวน 3 คน 
กลุ่มวิชาเภสชัเคมี จ านวน 3 คน 
กลุ่มวิชาเภสชัวิทยาและพษิวิทยา จ านวน 1 คน 

 ขอให้ผู้สมัครระบุรหัสการสมัคร ตามกลุ่มวิชา แผนการศึกษาทีต่้องการศึกษา และกลุ่มของผู้สมัคร ดังนี้ 
 

กลุ่มวิชา แผนการศึกษา 
กลุ่มของผู้สมัคร 

บุคคลทั่วไป 
บุคลากร 

จากหน่วยงาน MOU 
ชีวเภสัชศาสตร ์ แบบ 1.1 88011 88015 
 แบบ 1.2 88012 88016 
 แบบ 2.1 88013 88017 
 แบบ 2.2 88014 88018 
เภสัชเคมี แบบ 1.1 88021 88025 
 แบบ 1.2 88022 88026 
 แบบ 2.1 88023 88027 
 แบบ 2.2 88024 88028 
เภสัชวิทยาและพิษวทิยา แบบ 1.1 88031 88035 
 แบบ 1.2 88032 88036 
 แบบ 2.1 88033 88037 
 แบบ 2.2 88034 88038 
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ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย รบัสมัครจนถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไป 

1.1 คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
(1) แบบ 1.1 และแบบ 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) แบบ 1.2 และแบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

ผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ท างานหรือการวิจัย 
 1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ ากว่าระดบั A2 ก่อนสมัครสอบ 
หรือหากผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด อนุโลมให้สมัครสอบได้ แตจ่ะต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดงักล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
 2. คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงาน (MOU) 

2.1 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงาน (MOU) 

2.2 คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
 (1) แบบ 1.1 และแบบ 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) แบบ 1.2 และแบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า 

ผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ท างานหรือการวิจัย 
 2.3 มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ ากว่าระดบั A2 ก่อนสมัครสอบ 
หรือหากผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด อนุโลมให้สมัครสอบได้ แตจ่ะต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดงักล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา 

หมายเหตุ  ผู้สมัครจากหน่วยงาน MOU จะต้องติดต่อคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ก่อนสมัครสอบ 
หลักฐานเพ่ิมเติม 
 1. ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์คุณสมบัตผิู้สมัคร ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.3  (ถ้ามีก่อนสมัครสอบ) 
 2. Proposal/Statement of Purpose ส าหรับผู้สมัครจากหน่วยงานที่มี MOU  
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ตารางสอบคัดเลือก   
 ส าหรับผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไป 

วันที ่ เวลา วิชา สถานที ่
2 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 12.00 น. วิชาเฉพาะ  มศก. นครปฐม 
13 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์  

(เฉพาะผู้ทีส่อบข้อเขียนผ่าน) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มศก. นครปฐม 

 
 ส าหรับผู้สมัครที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงาน MOU 

วันที ่ เวลา วิชา สถานที ่
13 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์  

(สอบสัมภาษณ์ทุกคน) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มศก. นครปฐม 

หมายเหตุ        
 1. วันสอบสัมภาษณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจักแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือรายละเอียดหลักสูตร ติดต่อได้ที่ ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย 
ฉิ่นไพศาล  ก่อนสมัครสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 0 3425 3843-44  ต่อ 24293 ในเวลาราชการ  หรือ e-mail: 
CHINPAISAL_C@su.ac.th 
 3. ส าหรับผู้มีคุณสมบตัิไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ จะต้องเขียนค าร้องขอสมัครสอบ โดยมาติดต่อทีฝ่่าย
บัณฑิตศึกษา ส านักงานคณะเภสัชศาสตร์ มศก. นครปฐม โทร. 08 9918 5250 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
หากเกินวันที่ก าหนดไว้จะไม่รับค าร้อง 
 4. รายละเอียดข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูส้มัคร รายละเอียดการสมัคร หรือข้อมูลด้าน
ทุนการศึกษา/หัวข้อวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสชัศาสตร์ ดังนี้  
 

กลุ่มวิชา ข้อมูลการติดต่อ 
ชีวเภสัชศาสตร ์ ภญ. ผศ. ดร. บุษบา เผา่ทองจนี  ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 0 3425 3843-44  ต่อ 

24292 ในเวลาราชการ หรือ e-mail: POWTHONGCHIN_B@su.ac.th 
เภสัชเคมี ภญ. รศ. ดร. ปนัดดา พัฒนวศนิ  ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 0 3425 3843-44  ต่อ 

24309 ในเวลาราชการ หรือ e-mail: PHATTANAWASIN_P@su.ac.th 
เภสัชวิทยาและพิษวทิยา ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล ที่หมายเลขโทรศัพท ์0 3425 3843–44 ต่อ 24293 

ในเวลาราชการ หรือ e-mail: CHINPAISAL_C@su.ac.th 
 

5. หากเกินวันที่ก าหนดและหากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือรายละเอียดของ
หลักสูตร ติดต่อได้ที่ ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล ก่อนสมัครสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 3843-44  ต่อ 
24293 ในเวลาราชการ  หรือ e-mail: CHINPAISAL_C@su.ac.th 

6. องค์ความรู้ที่จะใช้ประกอบในการสอบสัมภาษณ์ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล 
ก่อนสมัครสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 3843-44  ต่อ 24293 ในเวลาราชการ  หรือ e-mail: 
CHINPAISAL_C@su.ac.th 
 
 


