ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร
หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
(โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยนเรศวรและกระทรวงสำธำรณสุข)
ลำดับ

รำยกำร
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1.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
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1.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร จานวนเงิน 500 บาท
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/แสดงคุณวุฒิ

10 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัน/เดือน/ปี
1 กรกฎาคม 2560 ถึง
13 กรกฎาคม 2561
6-12 กรกฎาคม 2561
6-13 กรกฏาคม 2561
6-13 กรกฎาคม 2561
6-13 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561
21 กรกฏาคม 2561
24 กรกฏาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ประจาปีการศึกษา 2561
(โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)
-----------------------------มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา
2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. จานวนรับ
รหัสวิชา 501001 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จานวนรับ 10 คน
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2.3 มีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
2.5 ต้องเป็นผู้ที่รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
2.6 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรค เหล่านี้
คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยา
เสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.7 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง, ตาบอดสี
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3. คุณสมบัติเฉพาะ
โดยเป็นการสมควรกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให้
เหมาะสม โดยยึดหลักการสาคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนิสิต
เภสัชศาสตร์ และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
3.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษา
แล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
3.2.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (psychosis) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง
(severe neurosis disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality
Disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline
Personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อ
ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลส์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2.6 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมายเหตุ
1. หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง
จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
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2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
3. หากตรวจพบตาบอดสี/ตาพร่องสี จากการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อตรวจรายละเอียดความผิดปกติของตาบอดสี/ตาพร่องสี และ
ส่งผลการตรวจให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันรายงานตัวนิสิต เพื่อให้คณะฯ ได้รับ
ทราบประวัติทางตาบอดสี/ตาพร่องสี และสามารถการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่ นิสิต โดยไม่ได้
เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องได้รับ การทดสอบสุขภาพจิต จากคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมให้แก่นิสิต
5. ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตอาจต้องเข้ารับ การเจาะเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับ
อักเสบบี และโรคอีสุกอีใส และในกรณี ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ าวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระเบียบและข้อปฏิบัติของสถานฝึกปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
4. เกณฑ์คะแนนการทดสอบ
4.1 คะแนนการสอบ GAT (General Aptitude Test)
4.1.1 GAT ฉบับที่ 1 การคิด-การเขียนเชิงวิเคราะห์ เกณฑ์ขั้นต่า 50 %
(75 คะแนน จาก 150 คะแนน)
4.1.2 GAT ฉบับที่ 2 การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต่า 50 %
(75 คะแนน จาก 150 คะแนน)
4.2 คะแนนการสอบ PAT (Professional Aptitude Test)
4.2.1 PAT 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์
เกณฑ์ขั้นต่า 30 %
(90 คะแนน จาก 300 คะแนน)
4.2.2 PAT 2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์
เกณฑ์ขั้นต่า 30 %
(90 คะแนน จาก 300 คะแนน)
ผลคะแนนการทดสอบรวมทุกรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 50% (450 คะแนน จาก 900 คะแนน)
5. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก
5.1 พิจ ารณาจากคะแนนที่ได้จ ากการทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ (GAT/PAT) ตามเกณฑ์
คะแนนการทดสอบ
5.2 เรียงลาดับผู้ที่ผ่านตามข้อแรกโดยพิจารณาจากคะแนนจากมากไปหาน้อย จานวน 10 คน ให้
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
5.3 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หากผ่านการ
ทดสอบดังกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้สอบคัดเลือกประจา
คณะเภสัชศาสตร์
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6. การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6.1 การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
6.2 ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่
6-12 กรกฎาคม 2561
2. พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินค่า สมัครผ่านธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด วันที่ 6-13 กรกฎาคม
2561
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท
4. ให้ ผู้ ส มั ค รน าส่ งใบสมั ค ร และเอกสารหลั ก ฐานการสมั ค ร ตามข้ อ 7 โดยจั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษ ณุ โลก จังหวัดพิษ ณุ โลก 65000 วันที่ 6-13
กรกฎาคม 2561

7. หลักฐานประกอบการรับสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาใบแสดงคะแนนจากการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
(คะแนนการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัคร) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกไม่
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจนเป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาการสมัครสอบได้หรือหมดสิทธิ์ในการ
สมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
หรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดาเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิตทันที
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8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โดยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
9. สอบสัมภาษณ์ / ส่งผลการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
11. บันทึกข้อมูลประวัตินิสิต ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http//www.reg.nu.ac.th
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561
12. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
13. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

