
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสชักรรมและสุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

………………………………………………………………………………………………. 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เห็นควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสขุภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ดังนั้น จึงขอประกาศรายละเอยีด
เกี่ยวกับการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ได้แก่ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

1.1 แผนการศึกษา  
 (1) แผน ก แบบ ก 1 
 (2) แผน ก แบบ ก 2 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ศึกษา     
ในวัน – เวลาราชการปกติ และ/หรือ นอกวัน – เวลาราชการ  

 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา  08.00 น.  ถึง  20.00 น.  และ/หรือ 
 เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  08.00 น.  ถึง  20.00 น.    

ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  1.2 จ านวนแขนงวิชา 4 แขนง 

   (1) แขนงวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรมและเครื่องส าอาง 
   (2) แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
   (3) แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลพัธ์สุขภาพ 
   (4) แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ 
  1.3 จ านวนนักศึกษาท่ีรบั   

              2 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษา                    
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังนี ้

ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดังนี ้
 (1) ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
 (2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
 (3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  (4) ต้องไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย           
ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่ง จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้อง             
มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 



2 

 

 ข้อ 23 การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

 (1) ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา       
เภสัชศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น  ๆ          
ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ 

 (2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และประสบการณ์ตามที่ก าหนด ส าหรับผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผน ดังนี้ 
 แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องเป็น      

ผู ้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานที ่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ (มีผู้รับรอง) โดยผู้จะเข้าศึกษาแผนน้ีต้องมีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะท า ตามรูปแบบที่หลักสูตร
ก าหนดมาน าเสนอด้วย 

   แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต และศึกษา           
งานรายวิชาอีก 12 หน่วยกิต ต้องเป็นผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือกรณีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.25 ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่สนใจเข้าศึกษา              
(มีผู้รับรอง) 

3. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 (1)  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 (2)  ผู้เข้าศึกษาต้องสง่ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตอ้งไมเ่กิน       

2 ปีนับถึงวันสมัคร)  
 (3)  ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน  
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์  
4. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเหมาจ่าย 

 4.1 นักศึกษาไทย ตลอดหลักสูตร   102,400 บาท 

  - ภาคการศึกษาละ      25,600 บาท 

 4.2 นักศึกษาต่างชาติ ตลอดหลักสูตร  156,400  บาท 

 - ภาคการศึกษาละ      39,100 บาท 

 ท้ังนี้ ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
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5. การรับสมัคร เปิดรับสมัคร ต้ังแต่บัดนี้ – วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  
  ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.pharm.tu.ac.th และด าเนินการ ดังนี ้
   (1) ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน  

 (2) ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครจ านวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยช าระเงินผ่าน 
 บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 091-014259-5  
 ชื่อบัญชี คณะเภสชัศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต  
 (3) ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครดังปรากฎตามข้อ 6 

(โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น) พร้อมเอกสารการช าระค่าสมัครไปที่ E-mail: graduate.pharm.tu@gmail.com 
หรือ Fax 0-2564-3156  
   (4) ผู้สมัครน าส่งแบบฟอร์มการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ลงนามรับรองฉบับจริง 1 ชุด 
ส่งทางไปรษณีย์มายัง งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ช้ัน 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 4268-71 

การส่งเอกสารจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 หากล่าช้ากว่านี้จะถือว่าสละ
สิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
6. หลักฐานและเอกสารการสมัคร 

6.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก)  จ านวน 1 รูป 
6.2 ส าเนาบัตรประชาชน         จ านวน 1 ชุด 
6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ชุด 
6.4 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี    จ านวน 1 ชุด 

(ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย และบันทึกผลการศึกษา 
(ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา)               

6.5 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร    จ านวน 1 ชุด 
(ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 

6.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS   จ านวน 1 ชุด 
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
7. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (ด าเนินการจัดสอบสอบคัดเลือกเป็นแบบ online) 

7.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย และวิชาพื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา (ตามข้อ 1.2)  
 7.2 สอบสมัภาษณ์   
 7.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  
 ท้ังนี้ นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

ผลการตัดสนิของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

http://www.pharm.tu.ac.th/
mailto:graduate.pharm.tu@gmail.com
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8.  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ: วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
  งานบรกิารการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
และที่ http://www.pharm.tu.ac.th   

9. ก าหนดการสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ:์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (แบบ online)  
                     เวลา-วิชาท่ี
สอบ 
วันท่ีสอบ 

   09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

วันที่  19 กรกฎาคม 2564 
 

- วิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย 
- วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา 
(ในข้อ 1.2) 

สอบสัมภาษณ์ 

 ท้ังนี้ ก าหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เป็นในรูปแบบ online (Microsoft 
Teams)     โดยนักศึกษาจะได้รับแจ้งชื่อห้องสอบ Microsoft Teams ในภายหลายหลัง 
10.  การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ณ  งานบริการการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ช้ัน 5  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และที่ http://www.pharm.tu.ac.th   
11. รายงานตัวเข้าศึกษา:  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 

 ผู้มีสิท ธ์ิเ ข้าศึกษา รายงานตัวเ ข้าศึกษา ณ ห้องบรรยายช้ัน 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
12. ปฐมนิเทศ:  วันที่ 6 สิงหาคม 2564  

 ผู้มีสิท ธ์ิเ ข้าศึกษา รายงานตัวเ ข้าศึกษา ณ ห้องบรรยายช้ัน 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
13.  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา: วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564  
 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาทาง www.reg.tu.ac.th 

14.  เง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 14.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
ก าหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต
ผ่อนผันการข้ึนทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 
 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งใน
ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่ง
ได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
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  14.2 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ      
ความจ าเป็น ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่                   
จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย  เมื่อได้รับความเห็นชอบตาม    
วรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
 14.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ 
หรือ ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน                   
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้นั้น  
 หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎข้ึนกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 
 

                     ประกาศ  ณ   วันที่              มิถุนายน    พ.ศ.  2564 
 
 
 

                         (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                    ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 
 
 

 
  



6 

 

 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ 

คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 

รายการ วัน เดือน ปี สถานท่ี 

รับสมัครทางไปรษณีย์ 

และช าระค่าธรรมเนียม 

การสมัครสอบ 350 บาท 

ตั้งแต่บัดน้ี - วันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 

ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ 
http://www.pharm.tu.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 http://www.pharm.tu.ac.th 

วิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย 

วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา 

(ตามข้อ 1.2)  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

(เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

รูปแบบ online (Microsoft Teams) 

สอบสัมภาษณ์  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

(เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

รูปแบบ online (Microsoft Teams) 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันที่  26 กรกฎาคม 2564 http://www.pharm.tu.ac.th 

รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ห้องบรรยาย1 ช้ัน 7 อาคารเรียนและ

ปฏิบัตกิารรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปฐมนิเทศ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 

(เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

ห้องบรรยาย1 ช้ัน7 อาคารเรียนและ

ปฏิบัตกิารรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(ศูนย์รังสิต) 

ลงทะเบียนรายวิชา  วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564 ทาง www.reg.tu.ac.th 

เปิดภาคการเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ห้องบรรยาย1 ช้ัน7 (3020) อาคารเรียน

และปฏิบัตกิารรวม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(ศูนย์รังสิต) 

 

http://www.pharm.tu.ac.th/

