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การจัดการศึกษาและการรับเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดย ฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี จ านวน 1 หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสมุนไพรและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินกิ หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ และหลักสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ และหลักสตูรอบรมระยะสั้น จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมระยะ
สั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยอายุกรรม  

1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
2) ระดับบณัฑติศึกษา จ านวน 4 หลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสมุนไพรและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชกรรม

คลินิก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเภสัชศาสตร์  
3) หลักสตูรอบรมระยะสั้น จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุกรรม  

นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมเรื่องแนวทางการด าเนินงานระบบคัลหน่วยกิ
ตระดับอุมดมศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดระบบคลังหน่วยกิต ส าหรับผู้ที่เรยีนหลักสตูร
อบรมระยะสั้นของคณะเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่ไดร้บัการรับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้  
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ข้อมูลในภาพรวมและการรับเข้าศกึษาของหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน  

ชื่อหลักสูตร ข้อมูลโดย
ย่อ 

แผนการเรียน กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ
เบ้ืองต้น 

ระบบการรับเข้า
ศึกษา 

ค่าธรรมเนียม ทุนการศึกษาและการ
สนับสนุนการเรียนรู ้

ระดับปริญญาตรี       
ภบ. (การบริบาลทางเภสัช
กรรม) 

222 
หน่วยกิต 

6 ปี ระบบปกต ิ นักเรียน ม.6 ผู้ที่จบ ม.ปลาย
แล้ว หรือคณุวุฒิเทียบเท่า 

รับเข้าตามระบบ 
TCAS* 

32,500 บาท/
เทอม 

ทุนการศึกษา และทุน
สนับสนุนการฝึกงานใน
และต่างประเทศ 

ระดับบัณฑิตศึกษา       
วท.ม. (สมุนไพรและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ) 

38 หน่วย
กิต  

2 ปี ระบบปกติ และระบบ
พิเศษ (เรียนวัน ส.-อา.) 
(รองรับระบบ credit 
bank) 

ผู้จบป.ตรี สาขาการแพทย์
แผนไทย สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

รับเข้าตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม** 

37,000 บาท/
เทอม 

ทุนวิจัย 20,000 บาท/คน 
และทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย/การ
ท าวิจัยในและต่างประเทศ 

ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) 39 หน่วย
กิต 

2 ปี ระบบพิเศษ (เรียนวัน 
ส.-อา.) 
(รองรับระบบ credit 
bank) 

ผู้จบป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร ์ รับเข้าตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

37,000 บาท/
เทอม 

ทุนวิจัย 20,000 บาท/คน 
และทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย/การ
ท าวิจัย/การฝึกงานในและ
ต่างประเทศ 

ภม. (เภสัชกรรมปฐมภมูิ) 36 หน่วย
กิต 

2 ปี ระบบพิเศษ (เรียนวัน 
ส.-อา.) 
(รองรับระบบ credit 
bank) 

ผู้จบป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร ์ รับเข้าตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

37,000 บาท/
เทอม 

ทุนวิจัย 20,000 บาท/คน 
และทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย/การ
ท าวิจัยในและต่างประเทศ 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 72 หน่วย
กิต  

4 ปี ระบบปกติ แบบ 1.2 
เรียนรายวิชาและท าวิจยั 

ผู้จบป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

รับเข้าตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

48,500 บาท/
เทอม 

ทุนวิจัย 30,000 บาท/คน 
และทุนสนับสนุนการ
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ชื่อหลักสูตร ข้อมูลโดย
ย่อ 

แผนการเรียน กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ
เบ้ืองต้น 

ระบบการรับเข้า
ศึกษา 

ค่าธรรมเนียม ทุนการศึกษาและการ
สนับสนุนการเรียนรู ้

(course work and 
research) 
(รองรับระบบ credit 
bank) 

สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอผลงานวิจัย/การ
ท าวิจัยในและต่างประเทศ 

 48 หน่วย
กิต 

3 ปี ระบบปกติ แบบ 2.2 
เรียนรายวิชาและท าวิจยั 
(course work and 
research) 
(รองรับระบบ credit 
bank) 

ผู้จบป.โท สาขาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  3 ปี ระบบปกติ แบบ 2.1 
ท าวิจัยเป็นหลัก 
(research-based) 

คุณสมบัติตามแบบ 2.2 และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์มาแล้ว 2 
เรื่องหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

   

หลักสูตรอบรมระยะสัน้       
การบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยอายุกรรม 

16 หน่วย
กิต 

16 สัปดาห์ (4 เดือน) ผู้จบป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร ์ รับเข้าตามประกาศ
ของคณะเภสัช
ศาสตร ์

25,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

คณะเภสัชศาสตร์ รับเข้าศึกษาในหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ตามระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) 3 รอบ คือ 
portfolio โควต้า และ admission (ลงทะเบียน TCAS ที ่mytcas.com) 

รอบ TCAS จ านวนรับ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า ข้อมูลอืน่ๆ 
รอบ 1 Portfolio    

โครงการเด็กดมีีที่เรียน 5 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูม่ัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
2. มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตเิกี่ยวกับจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ

สังคมหรือคณุธรรม จรยิธรรม อยา่งน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป 
4. ผู้สมคัรต้องส่งเรียงความหัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาว

ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟรอนต์ TH Sarabun PSK ขนาด 16)   
5. ผู้สมคัรต้องได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน ส่งแบบฟอร์ม ใบรับรองและแฟ้มสะสม

งาน portfolio การท ากิจกรรมและการเป็นเด็กด ี

โดยปกตจิะเปดิรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคม – ต้น
เดือนพฤศจิกายน  
 

ติดตามข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการ
รับเข้าศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
https://admission.msu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
เภสัชศาสตร์ http://pharmacy.msu.ac.th   

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) 

3 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูม่ัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) 

ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
3. มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.50  
4. ผู้สมคัรต้องส่งเรียงความหัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาว

ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟรอนต์ TH Sarabun PSK ขนาด 16)    

โดยปกตจิะเปดิรับสมัครในช่วงต้นเดือนธันวาคม  
 

ติดตามข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการ
รับเข้าศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
https://admission.msu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
เภสัชศาสตร์ http://pharmacy.msu.ac.th   

รอบ 2 โควต้า    
โควต้ารับตรงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

65 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูม่ัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. มีคะแนนสอบ GAT และวิชาสามญั 9 วิชา โดยก าหนดสดัส่วนคา่น้ าหนักคะแนน
รวม 100% ดังนี้ 

หมวด ชื่อวิชา น้ าหนักคะแนน เง่ือนไข 
9 วิชาสามัญ 90% เคมี  15%  

ชีววิทยา 15% 
ฟิสิกส์ 15% 

โดยปกตจิะเปดิรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ ์  
 

ติดตามข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการ
รับเข้าศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
https://admission.msu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
เภสัชศาสตร์ http://pharmacy.msu.ac.th  

https://www.mytcas.com/
https://admission.msu.ac.th/
http://pharmacy.msu.ac.th/
https://admission.msu.ac.th/
http://pharmacy.msu.ac.th/
https://admission.msu.ac.th/
http://pharmacy.msu.ac.th/
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รอบ TCAS จ านวนรับ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า ข้อมูลอืน่ๆ 
คณิตศาสตร์ 1 15% 
ภาษาอังกฤษ 10% 
ภาษาไทย 10% 
สังคมศึกษา 10% 

GAT 10% รหัสวิชา 85 10%  
. 

รอบ 3 Admission    
Admission 1 10 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูม่ัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

2. มีคะแนนสอบ O-NET วิชาสามญั 9 วิชา และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กลุ่มสถาบัน
แพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนรวม 
100% ดังนี้ 

หมวด ชื่อวิชา น้ าหนักคะแนน เง่ือนไข 
O-NET 0% วิทยาศาสตร์ - ต้องได้คะแนน

รวมไม่น้อยกว่า 
60% 

คณิตศาสตร์ - 
ภาษาอังกฤษ - 
ภาษาไทย - 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- 

9 วิชาสามัญ 70% วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวม
ของเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์) 

40%  

คณิตศาสตร์ 1 20% 
ภาษาอังกฤษ 20% 
ภาษาไทย 10% 
สังคมศึกษา 10% 

วิชาเฉพาะ 30% การทดสอบศักยภาพในการ
เรียนรู้ และการประเมิน
แนวคิดทางจริยธรรม 

30%  

 

โดยปกตจิะเปดิรับสมัครในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 
ติดตามข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการ
รับเข้าศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ กสพท. 
http://www9.si.mahidol.ac.th/   
และเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ 
http://pharmacy.msu.ac.th 

http://www9.si.mahidol.ac.th/
http://pharmacy.msu.ac.th/


6 

รอบ TCAS จ านวนรับ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า ข้อมูลอืน่ๆ 
3. ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าช้ันปีท่ี 1 จะต้องลาออกจากการ

เป็นนิสิตนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ กสพท. ก าหนดจึงจะมสีิทธิในการเข้ารับการ
คัดเลือก 
คุณสมบัติและเกณฑ์เหล่านี้ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแตล่ะปี ดงันั้นผู้สมัคร

ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศของ กสพท. 
Admission 2 5 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูม่ัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

2. มีคะแนนสอบ O-NET วิชาสามญั 9 วิชา GAT PAT และ GPAX ของม.ปลาย โดยมี
สัดส่วนน้ าหนักคะแนน ดังนี้  

หมวด ชื่อวิชา น้ าหนักคะแนน เง่ือนไข 
O-NET 30% วิทยาศาสตร์ 6% แต่ละวิชาต้อง

ได้คะแนนไม่
น้อยกว่า 25% 

คณิตศาสตร์ 6% 
ภาษาอังกฤษ 6% 
ภาษาไทย 6% 
สังคมศึกษา 6% 

GAT 10%  10%  
PAT 40%  40%  
GPAX 20%  20%  

. 

พร้อม admission 1 โดยปกติจะเปิดรับสมัคร
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 
ติดตามข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการ
รับเข้าศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
https://admission.msu.ac.th และเว็บไซต์คณะ
เภสัชศาสตร์ http://pharmacy.msu.ac.th 
  
 

รวม 88   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวชิาการและบณัฑติศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โทร. 043 754321-40 ต่อ 2707 โทร./แฟกซ์. 043 754360 อีเมล์ 
education.pharm@msu.ac.th เว็บไซต์ http://pharmacy.msu.ac.th หรือเพ็จ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  

  

https://admission.msu.ac.th/
http://pharmacy.msu.ac.th/
mailto:education.pharm@msu.ac.th
http://pharmacy.msu.ac.th/
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ส่วนที่ 3 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับเข้าศึกษาในหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ตามระบบของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://grad.msu.ac.th/admission ดังนี ้

แผนการรับเข้าศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา แผน/แบบ จ านวนรับ วิธีการคัดเลือก 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ รวม ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฏบีัณฑติ  สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ แบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 4 - 4 / / 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภณัฑ ์ ก2 2 3 5 / / 
หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรรมคลินิก ก2 - 5 5 / / 
หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรรมปฐมภูม ิ ก2 - 5 5 / / 

 

ช่วงการรับสมัคร  

ภาคการศึกษา ช่วงรับสมัคร เปิดภาคเรียน 

ภาคต้น 
รอบแรก มกราคม - เมษายน 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 
รอบสอง เมษายน - กรกฎาคม 

ภาคปลาย รอบเดียว กันยายน - ธันวาคม สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754321-40 ต่อ 2707 โทร./แฟกซ์. 043 754360 อีเมล์ 
graduate.pharm@msu.ac.th เว็บไซต์ http://pharmacy.msu.ac.th หรือเพ็จ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

 

ส่วนที่ 4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น  

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุกรรม ระยะเวลา 4 เดือน โดยเปิดรับจ านวน 2 คน ผู้ที่สนใจสามารตดิต่อและ
สอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754321-40 ต่อ 2707 โทร./แฟกซ์. 043 754360 อีเมล์ 
education.pharm@msu.ac.th เว็บไซต์ http://pharmacy.msu.ac.th หรือเพ็จ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html
mailto:graduate.pharm@msu.ac.th
http://pharmacy.msu.ac.th/
mailto:education.pharm@msu.ac.th
http://pharmacy.msu.ac.th/

