ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
……………………………………………………………………………………………….

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ดังนั้น จึงขอประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
1.1 แผนการศึกษา
(1) แผน ก แบบ ก 1
(2) แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เ ภสัชกรรมและสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ศึก ษา
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 จานวนแขนงวิชา 4 แขนง
(1) แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสาอาง
(2) แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(3) แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ
(4) แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
1.3 จานวนนักศึกษาที่รบั
2 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังนี้
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดหลักสูตร
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) ต้ อ งไม่ เ คยถู ก คั ด ชื่ อ ออกจากมหาวิ ท ยาลัย หรื อสถาบัน อุด มศึ ก ษาอื่ น เพราะมี ค วามผิด ทางวินัย
ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
นอกจากคุณสมบัติและลัก ษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่ง จะเข้าศึก ษาในหลักสูตรการศึก ษาใดต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกาหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย

2

ข้อ 23 การกาหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อกาหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ส าเร็จ การศึก ษาในหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ า ได้แก่ วิท ยาศาสตรบัณฑิ ตทุ ก สาขา
เภสัชศาสตรบัณฑิ ต แพทยศาสตรบัณฑิ ต ทั นตแพทยศาสตรบัณฑิ ต พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และประสบการณ์ตามที่กาหนด สาหรับผู้เข้าศึกษาในแต่ละแผน ดังนี้
แผน ก1 เป็นแผนการศึก ษาที่เ น้นการวิจัยโดยมีการทาเฉพาะวิท ยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ต้องเป็น
ผู้ม ีร ะดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และมีป ระสบการณ์ด้า นการวิจัย หรือ งานที ่เ กี่ย วข้อ งกับ หัวข้อ
วิท ยานิพนธ์ (มีผู้รับรอง) โดยผู้จะเข้าศึกษาแผนนี้ต้องมีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทา ตามรูปแบบที่หลักสูตร
กาหนดมานาเสนอด้วย
แผน ก2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ 24 หน่ ว ยกิ ต และศึ ก ษา
งานรายวิชาอีก 12 หน่วยกิต ต้องเป็นผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือกรณีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ ต่ ากว่ า 2.25 ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้า นการวิ จัย หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แขนงวิ ช าที่ ส นใจเข้ า ศึก ษา
(มีผู้รับรอง)
3. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน
2 ปีนับถึงวันสมัคร)
(3) ผู้เ ข้า ศึก ษาจะต้อ งปฏิบัติต ามเงื่อ นไขอื่น ๆ เป็น ไปตามประกาศรับ สมัค รบุค คลเข้า ศึก ษาใน
ระดับ บัณฑิ ตศึก ษา ของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์
4. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ค่าบารุงมหาวิทยาลัยเหมาจ่าย
4.1 นักศึกษาไทย ตลอดหลักสูตร
- ภาคการศึกษาละ
4.2 นักศึกษาต่างชาติ ตลอดหลักสูตร
- ภาคการศึกษาละ

102,400

บาท

25,600

บาท

156,400

บาท

39,100

บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบารุ ง
มหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
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5. การรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครฯ ได้ที่ http://www.pharm.tu.ac.th และดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน
(2) ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครจานวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยชาระเงินผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-014259-5
ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต
(3) ผู้ ส มัค รส่ง แบบฟอร์ ม การสมัค ร และเอกสารประกอบการสมัค รดัง ปรากฎตามข้อ 6
(โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf เท่ านั้น) พร้อมเอกสารการชาระค่าสมัครไปที่ E-mail: graduate.pharm.tu@gmail.com
หรือ Fax 0-2564-3156
(4) ผู้สมัครนาส่งแบบฟอร์มการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ลงนามรับรองฉบับจริง 1 ชุด
ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ม ายั ง งานบริ ก ารการศึ ก ษา คณะเภสั ช ศาสตร์ ชั้ น 5 อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2986-9213 ต่อ 4268-71
การส่งเอกสารจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หากล่าช้ากว่านี้จะถือว่าสละ
สิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. หลักฐานและเอกสารการสมัคร
6.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมแว่นตาดาหรือหมวก)
จานวน 1 รูป
6.2 สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
6.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
จานวน 1 ชุด
(สาหรับ ผู้ที่ สาเร็จ การศึก ษาแล้ ว ) หรือ หนัง สือรับ รองว่ากาลัง ศึก ษาอยู่ใ นปีสุด ท้ า ย และบันทึ ก ผลการศึ ก ษา
(สาหรับ ผู้ที่ กาลัง ศึก ษา)
6.5 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร
จานวน 1 ชุด
(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว)
6.6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS
จานวน 1 ชุด
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
7. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา (ดาเนินการจัดสอบสอบคัดเลือกเป็นแบบ online)
7.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย และวิชาพื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา (ตามข้อ 1.2)
7.2 สอบสัมภาษณ์
7.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
ทั้งนี้ นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
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8. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ: วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
งานบริการการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
และที่ http://www.pharm.tu.ac.th
9. กาหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์: วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (แบบ online)
เวลา-วิชาที่
สอบ
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
วันที่สอบ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- วิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย
สอบสัมภาษณ์
- วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา
(ในข้อ 1.2)
ทั้งนี้ กาหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เป็นในรูปแบบ online (Microsoft
Teams) โดยนักศึกษาจะได้รับแจ้งชื่อห้องสอบ Microsoft Teams ในภายหลายหลัง
10. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่ อ ผู้มี สิท ธิ์ เ ข้ า ศึก ษา ณ งานบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเรีย นและปฏิ บัติ ก ารรวม ชั้ น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และที่ http://www.pharm.tu.ac.th
11. รายงานตัวเข้าศึกษา: วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา รายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษา ณ ห้ อ งบรรยายชั้ น 7 อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
12. ปฐมนิเทศ: วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา รายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษา ณ ห้ อ งบรรยายชั้ น 7 อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
13. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา: วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาทาง www.reg.tu.ac.th
14. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
14.1 ผู้ที่ ผ่านการรับ เข้าศึก ษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึก ษาตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ นายทะเบียน
กาหนด ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณี มีเ หตุผ ลความจาเป็นนายทะเบียนอาจอนุญ าต
ผ่อนผัน การขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อ งไม่ เ กิ นภาคการศึก ษาที่ 1 ของปีก ารศึก ษาแรก
ผู้ที่ผ่านการรับ เข้าศึก ษาโดยใช้วุฒิก ารศึก ษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสาคัญ แสดงวุฒิก ารศึก ษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนัก ศึก ษาด้วย แต่ห ากยัง ไม่ส ามารถนาส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นามา ส่งใน
ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกาหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนาส่ง
ได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
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14.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจาเป็น ให้นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
การขอย้ า ยหลั ก สู ต รจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลั ก สู ต รที่
จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับ เวลาการศึก ษาตั้งแต่การศึกษาในหลัก สูตรเดิม ด้วย เมื่ อได้รับความเห็นชอบตาม
วรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
14.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ
หรื อ ได้ ใช้ เอกสารหลั ก ฐานประกอบการขึ้ นทะเบี ยนอั นเป็ นเท็ จ ให้ นายทะเบี ยนเสนอต่ ออธิ ก ารบดี เ พิ ก ถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้นั้น
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
รายการ
รับสมัครทางไปรษณีย์
และชาระค่าธรรมเนียม

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กรกฎาคม
2564

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

การสมัครสอบ 350 บาท
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบข้อเขียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

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

และสอบสัมภาษณ์
วิชาความรู้ทั่วไปด้านระเบียบวิธีวิจัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

รูปแบบ online (Microsoft Teams)

วิชาความรู้พื้นฐานเฉพาะแขนงวิชา (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
(ตามข้อ 1.2)
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

รูปแบบ online (Microsoft Teams)

(เวลา 13.00 - 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

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

รายงานตัวเข้าศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ห้องบรรยาย1 ชั้น 7 อาคารเรียนและ
ปฏิบัตกิ ารรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ห้องบรรยาย1 ชั้น7 อาคารเรียนและ

(เวลา 09.00 - 12.00 น.)

ปฏิบัตกิ ารรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

ลงทะเบียนรายวิชา

วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564

ทาง www.reg.tu.ac.th

เปิดภาคการเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ห้องบรรยาย1 ชั้น7 (3020) อาคารเรียน
และปฏิบัตกิ ารรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

