ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

------------------------------------มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ มี ค วามประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ าเป็ น นิ สิ ต ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี การศึ กษา 2562 หลั กสู ตรเภสั ชศาสตรบั ณ ฑิ ต (โครงการร่ วมระหว่ างคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้

1. จานวนที่จะรับ
หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

รหัสสาขาวิชา
12011

รหัสกลุ่มสาขา
213

จานวนรับ
10 คน

2. สถานที่เรียน

ชั้นปีที่ 1 - 3 เรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ชั้นปีที่ 4 - 6 เรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิ ธิ์สมัคร

3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทาความผิด
ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
3.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์สุจริต มีความประพฤติเรียบร้อย ที่สามารถ
แสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
สามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.6 ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทาง
ราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
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4.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545)
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจาแนกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และจะสาเร็จ การศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม) ไม่ต่า
กว่า 3.00
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีเกรดเฉลี่ย (5 เทอม) ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิ ตศาสตร์ และชีววิทยา ไม่ต่ากว่า
3.00 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ผ่ า นการทดสอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) Academic (UKVI) อย่ า งน้ อ ยระดั บ 7.00 โดยแต่ ล ะทั ก ษะ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ากว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุ เหลือไม่น้อยกว่า
6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
4) ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกาลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบคะแนน
เต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) ได้เกรดวิชาเคมี A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือ
ชีววิทยา (AAB)
3) ผ่ านการทดสอบความสามารถทางภาษาอั งกฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) Academic (UKVI) อย่ างน้ อ ยระดั บ 7.00 โดยแต่ ล ะทั ก ษะ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ากว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า
6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
4) ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
5) หนั งสื อยื น ยั น จากสถานศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่โดยระบุว่า หากผ่า นการสอบคัดเลือกจะ
สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป (เฉพาะ
ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่)
6) ในกรณี ที่ โรงเรี ย นของผู้ ส มั ค รไม่ ส ามารถท าเรื่ อ งการจบการศึ ก ษาก่ อ นก าหนด (early
graduation) ได้ ผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น ผลการสอบ International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE) ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเที ยบวุฒิ การศึกษา ทั้ งนี้
ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมี
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คะแนนในวิชา เคมี ไม่ ต่ ากว่ า A และได้เกรด A อีก 1 วิช า และ B 1 วิช าจาก วิช า
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
กลุ่มที่ 3 สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบคะแนน
เต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ากว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า
6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
4) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
5) ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ
เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ากว่า A
และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
4.3 ไม่เป็นผู้กาลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจาก
การศึกษาก่อนวันที่ 19 มกราคม 2562)
4.4 ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กาหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตรผู้ทาสัญญาฯ โดยต้องทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้อง
บรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

5. การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561
ผู้ สมั ค รต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ามีคุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นทุ ก ประการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2562 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบั ณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) รวมทั้งคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาที่คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ทัง้ นี้ สาหรับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ โปรดศึกษาข้อมูล
ใน website: https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/pharmacy/mpharm-pharmacy.aspx
หัวข้อ Qualificationsของหลักสูตร ซึ่งเทียบเคียงเท่ากับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรือให้ข้อมูลอัน
เป็ น เท็ จ แม้ จ ะผ่ า นกระบวนการสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต แล้ ว ก็ ต าม ให้ ถื อว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ น ผู้ ขาด
คุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืน
เงินค่าธรรมเนียมที่ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
1) ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th เลือก ระดับปริญญาตรี
2) ไปที่ Clearing House รอบที่ 1  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ
3) กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
4) พิมพ์แบบฟอร์มการรับชาระเงิน ไปยื่นชาระเงินค่าสมัครจานวน 600 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ
ที่ทาการไปรษณีย์ ภายใน 1 วันทาการหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว (ไม่นับวันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เช่น สมัครวันจันทร์ ชาระเงินภายในวันอังคาร สมัครวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
ชาระเงินภายในวันจันทร์ เป็นต้น หากชาระเงินน้อยกว่าที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ทั้งหมด กรณีที่ชาระเงินมากกว่า
ที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5) ในการชาระเงิน ต้องใช้แ บบฟอร์มการชาระเงิน ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตาม ข้อ 6) เท่านั้น หาก
ผู้สมัครใช้แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
และถือเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชาระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6) โปรดตรวจสอบสถานะการชาระเงิน ให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการชาระเงินได้หลังการชาระเงิน ค่าสมัครไปแล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ) เช่น ชาระเงินวันจันทร์ ตรวจสอบสถานะ การชาระเงินได้วันพฤหั สบดี ชาระเงิน
วันอังคาร ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้วันศุกร์ ชาระเงินวันพุธ ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้
วันจันทร์ ชาระเงินวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสถานะสถานะการชาระเงินได้วันพุธ เป็นต้น
7) การตรวจสอบการชาระเงิน ผู้สมัครเข้าไปที่ http://admission.swu.ac.th  Clearing House รอบ
ที่ 1  โครงการเภสัชศาสตร์ร่วมฯ  ตรวจสอบการชาระเงิน  ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย เลขที่บัตร
ประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จากนั้น กด ค้นหา
8) ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
*การพบเลขที่ นั่ งสอบหมายความว่า ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
เนื่องจากได้ชาระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบฯ
**ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก)
อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กาหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชาระไปแล้วกรณีผู้สมัครไม่มี
รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก) ดังนั้นก่อนการสมัคร
ต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
9) การตรวจสอบเลขที่ นั่ งสอบ/การประกาศผลต่ างๆ ผู้ ส มั ค รเข้ าไป http://admission.swu.ac.th 
Clearing House รอบที่ 1  โครงการเภสั ช ศาสตรร่ว มฯ ระบุ เงื่อ นไขการค้ น หาด้ ว ย เลขที่ บั ต ร
ประชาชน จากนั้น กด ค้นหา

6. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมั ค รต้ องจั ด ทาเป็ น แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้ว ยเอกสารการสมัคร
ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)
6.1 ประวัติส่วนตัว
6.2 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา
6.2.1 ผู้สมัค ร กลุ่มที่ 1 (สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) ให้ส่ง
- สาเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) ที่สถานศึกษาออกให้
พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และ
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- ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language
Testing System) Academic (UKVI) ฉบับจริ ง ที่ระบุค ะแนนสอบรวมอย่างน้อยระดับ 7.0
และคะแนนแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ไม่น้อยกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร และ
- สาเนาผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ และให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
6.2.2 ผู้ สมั ค ร กลุ่ ม ที่ 2 (ส าเร็ จ การศึก ษาจากโรงเรีย นนานาชาติในประเทศไทย หรื อ ก าลั งศึ กษาใน
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ส่ง
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11
หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6)
ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และ
- ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language
Testing System) Academic (UKVI) ฉบับจริ ง ที่ระบุค ะแนนสอบรวมอย่างน้อยระดับ 7.0
และคะแนนแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ไม่น้อยกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร และ
- สาเนาผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันทีท่ ดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ และให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และ
- หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถ
เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป ฉบับจริง (เฉพาะผู้ที่
กาลังศึกษาอยู)่ หรือ
- ส าเนาผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ เคมี,
ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมีคะแนนในวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า A และได้เกรด A
อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB) และให้ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
6.2.3 ผู้สมัคร กลุ่มที่ 3 (สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ให้ส่ง
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11
หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่
สถานศึกษาออกให้ พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
- ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language
Testing System) Academic (UKVI) ฉบับจริง ที่ระบุคะแนนสอบรวมอย่างน้อยระดับ 7.0 และ
คะแนนแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ไม่น้อยกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร และ
- สาเนาผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ และให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และ
- ใบเทีย บวุฒิ การศึกษา ฉบับจริง ที่รับ รองว่าเทียบวุฒิ การศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
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- ส าเนาผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ เคมี,
ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา เคมี ไม่ต่ากว่า A และได้เกรด
A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB) และให้ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
6.3 ผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ให้ส่ง หลักฐาน
การลาออกจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร (อย่างช้าไม่เกินวันที่ 19 มกราคม 2562)
6.4 สาเนาผลงานในอดีต เกียรติบัตรหรือใบประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนและด้านอื่นๆ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.8 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6.9 หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินของผู้ปกครอง (Bank statement) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สาเนาบัญชี
เงินฝากของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
6.10 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่
สำนักงำนคณบดี (หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต โครงกำรร่วมฯ) คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต – นครนำยก อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่
ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก และต้องการขอรับเอกสารฉบับจริงคืน จะต้องมาติดต่อขอรับคืน
ด้วยตนเองที่ สำนักงำนคณบดี (หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต โครงกำรร่วมฯ) คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต – นครนำยก อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120
ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการเท่านั้น (08.30 – 16.30 น.) โดยสามารถนัด
หมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 037-395094-5 ต่อ 21544, 21522-23

7. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์

7.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (กรณีผู้เข้าสอบไม่นาบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้)
7.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
7.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
7.4 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดย
แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

8. วิธีการสอบคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์

8.1 ผลการตรวจร่างกาย/ผลการทดสอบตาบอดสี/ผลอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก
8.2 ทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ
8.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชา กาหนด
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เภสัชศาสตร์โครงการร่วมฯ ปีการศึกษา 2562

9 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัน เดือน ปี
1-15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

เวลา/วิชาที่สอบ/การประกาศผล

สถานที่

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)

http://admission.swu.ac.th

08.00 – 09.00 น.
09.00 - 11.00 น.
11.00 – 12.30 น.
13.30 – 14.00 น
14.00 – 16.00 น.

ยื่นเอกสารตรวจร่างกาย/ฟิล์ม
เอกซเรย์ทรวงอก/ผลอ่าตาบอดสี
ผู้เข้าสอบทาแบบทดสอบทัศนคติ
ทางวิชาชีพ
ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองพบอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มศว
องครักษ์

ระบบ TCAS 62 ทปอ
28 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ระบบ TCAS 62 ทปอ
30 - 31 มกราคม 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
http://admission.swu.ac.th
5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
http://istart.swu.ac.th
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรี ยนขณะเข้าศึกษา ณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจั กร ในปีที่ 1-3 ปี ละประมาณ 21,060 ปอนด์ ค่าที่ พั กและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อีก ปี ละประมาณ 10,000
ปอนด์ (ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนขณะเข้าศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ ในปีการศึกษาที่ 4 – 6 ปีละ 300,000 บาท และการศึกษาภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เทอมละ 75,000 บาท
3. ก่อนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลาและสอบ
ผ่ า นรายวิ ช าพื้ น ฐานเพื่ อ เตรี ย มตั ว เข้ า สู่ ก ารเรี ย น (Preparatory course) ในระหว่ า งเดื อ นเมษายน –
กันยายน 2562 โดยเสียค่าใช้จ่ายจานวน 300,000 บาท
4. ผู้เข้าศึกษาโครงการร่วมฯ ไม่สามารถร้องขอย้ายเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการปกติได้
5. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
5.1 ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โทร. 03-7395094-5 ต่อ 21544,
21522-23
หรือที่ suwannav@g.swu.ac.th (รศ.ภญ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์) หรือ duangrats@g.swu.ac.th (อ.ภญ.ดร.
ดวงรัตน์ ชูวสิ ิฐกุล)
5.2 งานรั บ นิ สิ ต ใหม่ ส่ ว นส่ งเสริ ม และบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี ชั้ น 1 มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 02-6495000 ต่อ 15665 หรือที่ admission@swu.ac.th
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