
 
 

 
ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง 

(Direct Admissions) รอบที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี เวลา 

ดาวน์โหลดระเบียบการ 
และใบสมัคร 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๓ ต.ค. – ๑๗ พ.ย. ๕๙  

สมัครทางอินเตอร์เนต็ 
- www.pharm.buu.ac.th 
- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๓ ต.ค. – ๑๗ พ.ย. ๕๙ - 

การช าระเงิน  
 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

10 ต.ค. – ๑๘ พ.ย. ๕๙ 
ในเวลาเปิดท าการ 

ของธนาคาร 

ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร 
และข้อมลูการช าระเงิน 
 
 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 
* หากไม่พบข้อมูลการสมัครใหต้ิดต่อที่  
๐๓๘ ๑๐๒ ๖๑๐ ต่อ ๑๐๑, ๐๓๘ ๑๐๒ 
๖๑๒ ต่อ ๑๐๑ ภายในวันท่ี ๑๗ พ.ย. ๕๙ 

หลังจากช าระเงิน 5 วัน 
ท าการ 

- 

การแก้ไขข้อมลูการสมัคร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแกไ้ขข้อมูล 
การสมคัรจากเว็บไซต ์
www.pharm.buu.ac.th แล้วส่งอีเมล์มายัง
pharmaceutical.burapha@gmail.com 

๓ ต.ค. – ๑๗ พ.ย. ๕๙ - 

การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิ 
สอบข้อเขียนและดาวน์โหลดบัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๗ ธ.ค. ๕๙ - 

การสอบข้อเขียน ตามท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบฯ ๑๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
การประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
ข้อเขียน (มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์) 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๖ ม.ค. ๖๐ ๑๖.๐๐ น. 

การสอบสัมภาษณ ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  ๒๑ ม.ค. ๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 
และประกาศอันดับส ารอง 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๑ ก.พ. ๖๐ ๑๖.๐๐ น. 

รายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้าศึกษา - http://smartreg.buu.ac.th ๖ – ๗ ก.พ. ๖๐ - 
รายงานตัวท าสญัญาการเป็นนสิิต 
คณะเภสัชศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ๑๘ ก.พ. ๖๐ - 

ประกาศรายชื่อมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
(อันดับส ารอง) 

- www.pharm.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

๒๔ ก.พ. ๖๐ ๑๖.๐๐ น. 

รายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้าศึกษา 
(อันดับส ารอง) 

- http://smartreg.buu.ac.th ๙ มี.ค. ๖๐ - 

รายงานตัวท าสญัญาการเป็นนสิิต 
คณะเภสัชศาสตร์ (อันดับส ารอง) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ๑๘ มี.ค. ๖๐ - 

หมายเหตุ - ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.pharm.buu.ac.th 
http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน 
   - หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข ๐๓๘ ๑๐๒ ๖๑๐ ต่อ ๑๐๑ 
หรือ  ๐๓๘ ๑๐๒ ๖๑๒ ต่อ ๑๐๑ 
  



 
 

-ส าเนา- 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที ่๐๗๒๒ /๒๕๕๙ 
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง  

(Direct Admissions) รอบที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
................................................ 

 

 เพ่ือให้การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง  
(Direct Admissions) รอบท่ี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้ความเห็นชอบร่วมในจ านวนรับก าหนดโดยสภาเภสัชกรรม  
และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 และโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยตามมติเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการแบ่งสรรจ านวนรับ
เป็นโควตาเพ่ือพัฒนาระบบบริการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศรายละเอียด คุณสมบัติ 
เงื่อนไข ข้อก าหนด ของวิธีการและแนวปฏิบัติของการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบท่ี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  
 
๑. คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.๑ เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ว่า จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และของคณะเภสัชศาสตร์ (พร้อมกับของสภาเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมี
ต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 ๑.๓ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติส าคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 ๑.๔ ต้องไม่ เป็น/ไม่มี โรค อาการของโรค และ/หรือความพิการ ซึ่ งคณะเภสัชศาสตร์  โดย
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ ตลอดจนการมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม 
  (๒) ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า MildDegree of Color Blindness เป็นต้นไป 
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับท่ีก าหนด  
  (๓) โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
  (๔) อ่ืนๆตามประกาศแนบท้ายนี้ 
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๒. โครงการ (โควตา) ที่เปิดรับและจ านวนรับ 
 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ปี) 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่มิใช่โครงการพิเศษ มีจ านวนรับตามที่สภาเภสัชกรรมก าหนดหรือรับรอง 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของคณะเภสัชศาสตร์ อิงตามเกณฑ์ประกาศที่ ๑๒/๒๕๕๑  
ของสภาเภสัชกรรม และที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  
 นอกจากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน
ในสาขาเภสัชกรรม  โดยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนา
ก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรม และรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออ่ืนๆ ที่มิใช่ปริญญาทางเภสัช
ศาสตร์  ในจ านวนที่ขาดหายไปจากนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ซึ่งจ านวนรับจะพิจารณารวมอยู่ใน
ประมาณการรับดังข้างต้น (โดยคณะเภสัชศาสตร์จักพิจารณาเป็นเฉพาะรายตามเงื่อนไขก าหนดเฉพาะ) 
 โควตาจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ก าหนด โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัดจะประกาศเป็นรายปีไป 

สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยแบ่ง
จ านวนรับจากจ านวนรับทั้งหมด (๑๐๐ คน) ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการ รหัสโครงการ จ านวนรับ หมายเหตุ 
๒.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ส าหรับบุคคลทั่วไป 

๖๐๑๑ ๕๐  คน - 

๒.๒ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ตามโครงการการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ 
การให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน) 

๖๐๑๒ ๒๕ คน 
ไม่เกินร้อยละ ๕๐  

ของจ านวนคาดการรับ
ทั้งหมด 

๒.๓ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

๖๐๑๓ ๑๐ คน - 

๒.๔ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
ในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด 

๖๐๑๔ ๑๐ คน - 

๒.๕ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ 

๖๐๑๕ ๕ คน - 

 
หมายเหตุ- จ านวนการรับของแต่ละช่องทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
มีจ านวนไม่เกินครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดในเอกสารโครงการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์ 
  - ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ โครงการ หากคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติ
ครบตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อที่ ๔  หรือจะสมัครเพียง ๑ โครงการก็ได้ 
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ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า ๑ โครงการ จะพิจารณารับจากโครงการ 
ที่ผู้สมัครคนดังกล่าวได้ล าดับที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดล าดับฯ 
ถือเป็นเด็ดขาด 

อนึ่ง จ านวนคาดการรับอาจประกาศเพิ่มได้จากรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนส ารอง หากคณะเภสัชศาสตร์ 
มีจ านวนคณาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้นอีก ไม่เกินตามเกณฑ์จ านวนที่รับได้ของสภาเภสัชกรรม 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่มิใช่ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบ
คัดเลือก หลังจากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ให้ด าเนินการขอเทียบโอน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.๑ โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 (๑) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ  
 3.๒ โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา
ก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)  
 (๑) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ  
 (๒) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยา 
แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี  
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง 

(๓) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชาก าหนด เพ่ือให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 
 3.๓ โควตาจัดสรรส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๑) ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 

(๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ หรือ ๖ ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒.๕   
 (๓) หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้น า ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ 
เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน 

3.๔   โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก  
๑๒ จังหวัด 
        (๑)  ก าลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ 
สระแก้ว และสระบุรี 
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 3.๕   โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตร ๖ ปี) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ 
 (๑) ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก 
 (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง        
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบ
เอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ต้องมีใบรับรอง 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาหรือหนังสือรับรองฉบับจริง มาแสดง 
ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้ คณะเภสัชศาสตร์ 
จะถือว่าการสอบผ่านนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
          ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนโยบายรับโอนย้ายข้ามคณะ วิทยาลัย เว้นแต่รายกรณีที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
4. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.pharm.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th 
ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม– ๑๗ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
หมายเหตุ   - การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จะยึดข้อมูลการสมัครที่มีการช าระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล ฉะนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบ
ข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนช าระเงินทางธนาคาร 
     - ค่าธรรมเนียมการสมัครและหลักฐานต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
     - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน คณะจะไมพิ่จารณาการสมัคร 
 
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคดัเลือกและวิธกีารช าระเงิน 
   - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกโครงการละ ๕๐๐ บาท 

  - ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ โครงการ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบ 
ตามท่ีโครงการหรือโควตาก าหนดไว้ หรือจะสมัครเพียง ๑ โครงการก็ได้ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบคัดเลือกโครงการละ ๕๐๐ บาท  

  - ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระเงิน และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐานส าหรับการสอบ 
ภาคความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) โดยมีวิธีการช าระเงินดังนี้ 

  - ช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร 
ระหว่างวันที่  10 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร คณะเภสัชศาสตร์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงิน 
 -  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์
www.pharm.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th 
หลังจากช าระเงินแล้ว 5 วันท าการ  

- หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ 
www.pharm.buu.ac.th แล้วส่งอีเมล์มายัง pharmaceutical.burapha@gmail.com ระหว่างวันที่   
3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หากพ้นก าหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
 
๗. เนื้อหาวิชาสอบ รหัสวิชาสอบ ชื่อวิชา และเกณฑ์การพิจารณา 
 ๗.๑ เนื้อหาวิชาที่ใช้ออกข้อสอบ 
  - เนื้อหาวิชาที่ใช้ออกข้อสอบหลักจะเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และที่แก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุง เป็นส าคัญ 

- ความถนัดทางเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย เคมีวิเคราะห์ ชีววิทยาเก่ียวกับระบบต่าง ๆ  
ในร่างกายมนุษย์ พื้นฐานการค านวณทางเภสัชกรรม พ้ืนฐานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ความรู้ทั่วไป 
ทางด้านยาและสาธารณสุข การวัดความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง ความเป็นเหตุ 
เป็นผล ความสามารถในการจับใจความส าคัญ 
 
 ๗.๒ รหัสวิชาและชื่อวิชาที่ผู้สมัครต้องสอบ (ทุกโครงการ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค่าน้ าหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ า % เกณฑ์การพิจารณา 
๐๑ เคมี ๑๘ ๓๐ 

ผู้สมัครมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 
ขั้นต่ า ๓๐% ของแต่ละวิชา 
และหรือตามพ้ืนฐาน และต้อง
มีคะแนนรวมทั้ง ๖ วิชาไม่ต่ า
กว่า ๔๐% ของคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 

๐๒ ฟิสิกส์ ๑๘ ๓๐ 
๐๓ ชีววิทยา ๑๘ ๓๐ 
๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๘ ๓๐ 
๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑๘ ๓๐ 
๐๖ ความถนัดทางเภสัชศาสตร์ ๑๐ ๓๐ 

คะแนนรวมภาคข้อเขียน ๑๐๐ ๔๐ 

คะแนนรวมภาคความเหมาะสม ๑๐๐ ***** 
ตามเกณฑ์ก าหนดวิชาชีพเภสัช
กรรมและคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๘. สนามสอบ 
 ๘.๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการออกข้อสอบและจัดสอบเองโดยจะประกาศ
สถานที่ทีเ่ป็นสนามสอบและห้องสอบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ๘.๒ ตารางสอบก าหนดดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน–เวลา จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ๑ เดือน) 
 

วัน/ เดือน/ ปี เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา สนามสอบ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๐๑ 
เคมี 

ประกาศสนามสอบ 
และแผนผังที่นั่งสอบ      
ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ 

ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๒ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ความถนัดทางเภสัชศาสตร์ 

  

        ๘.๓  เอกสารที่ใช้ในวันสอบข้อเขียน 
  (๑) บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.pharm.buu.ac.th หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ) 
  (๒) หลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคาร (กรณีจ่ายเงินทางธนาคาร) 

(๓) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 
ฉบับจริง 

 
 
 
 
 
๙. การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที ่๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สถานทีแ่ละห้องสอบจะปรากฏในท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
(มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
 
๑๐. เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ตหรือที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี 
(๒) หลักฐานการศึกษา ฉบับจริง พร้อมรับรองส าเนา ๑ ฉบับ  
 ๒.๑) หลักฐานการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ได้แก่ ใบระเบียน

แสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ ๑:๔) 
มัธยมปีที่ ๔ – ๖ ภาคต้น (๕ ภาคเรียน) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียนโรงเรียน  
  ๒.๒) หลักฐานการศึกษา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาวิชา 
เภสัชศาสตร์ จะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและ 
ที่สูงกว่า (ถ้ามี) ตามคุณสมบัติที่แจ้งก าหนดไว้แล้ว   

** ผู้สมัครที่แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนตามรายการก าหนดข้างต้น 
จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน** 



 
 

-๗- 
 
 (๓) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 (๔)  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 (๕) ผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(ใช้แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 
 (๖) หลักฐานเพ่ิมเติม ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ ส าหรับผู้สมัครสอบตามโครงการ ๒.๒ ได้แก่
ใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน และหลักฐานการเป็นสมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกร
ชลบุรี สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
โดยมีการลงนามรับรองพร้อมตราประทับโดยประธานชมรมหรือนายกสมาคม ตามแต่กรณี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง  
 (๗) หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) ส าหรับรายกรณีที่ผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันกับคณะเภสัชศาสตร์ 
หรือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ  
   

ผู้สมัครที่แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการก าหนดข้างต้น  
ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
๑๑. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบออนไลน์  
ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

 
12.  การท าสัญญาชดใช้ทุน 
 12.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องท าสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญา
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการท าสัญญาค้ าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ 
 การท าสัญญาเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพ่ือปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตามมติเห็นชอบ
ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ 
  (๑) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
  (๒) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนมีจ านวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจากพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   
 อนึ่ง หากปรากฏว่านิสิตเภสัชศาสตร์รายใดละทิ้งการศึกษากลางคัน โดยนัยก าหนดตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการท าสัญญาชดใช้ทุนฯ นิสิตเภสัชศาสตร์รายนั้นจักต้องช าระเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาฯตาม
จ านวนปีที่ศึกษา โดยก าหนดค่าปรับ รายละ ปีละ ๖๖,๖๖๖ บาท (หกหมืน่หกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
  12.2  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และท าสัญญาชดใช้ทุนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จักพิจารณาเป็นรายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธสัญญาความร่วมมือด้วยกัน 
 

http://smartreg.buu.ac.th/


 
 

-๘- 
 
๑๓. คาบ ารุงและคาธรรมเนียมการเขาศึกษาแบบเหมาจายรายภาคเรียน 
 ๑๓.๑ ภาคตนและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๗๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๓.๒ ภาคฤดูรอน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๒๓   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
     (ลงชื่อ)                อาณัติ  ดีพัฒนา 
                (นายอาณัติ  ดีพัฒนา) 
                      ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 
                    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
            ส าเนาถูกต้อง 
           จตุพร  กิ่งแก้ว 
        (นางจตุพร  กิ่งแก้ว) 
         นักวิชาการศึกษา 
 

 


