
 

การใหขอมูลอันเปนเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 
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ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 1 
เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565  
ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

 

ตามที่ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) ไดเขารวมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 3 โดยมี ทปอ. 

เปนหนวยกลางในการรับสมัครผานทางเว็บไซต และกําหนดเทียบให กสพท เสมือนเปน 1 มหาวิทยาลัยที่มี 58  สาขาวิชา 

ผูสมัครที่เลือกสาขาวิชาที่รวมการคัดเลือกกับ กสพท ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ของ กสพท เขาสอบวิชา

เฉพาะกับ กสพทและวิชาสามัญกับ ทปอ. ปการศึกษา 2564 ทั้งนี้ กสพท ไดรับมอบอํานาจจากคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

แพทยศาสตร 16 สถาบัน คณะ/สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร 11 สถาบัน และคณะเภสัช

ศาสตร 11 สถาบัน  ในการดําเนินการคัดเลือกผูมีความประสงคจะเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 

 

1.  คุณสมบัติพื้นฐานของผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ 

1.1  เปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต ที่สามารถแสดงใหเห็นไดทุกขั้นตอน ตั้งแต

ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบขอเขียน การสัมภาษณ และตรวจสุขภาพ  

1.2  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกําลังศึกษาชั้นปสุดทายในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และคาดวาจะจบการศึกษากอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   

       สําหรับผูที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในสายวิทยาศาสตรหรือ

เทียบเทา เทานั้น  

1.3  เปนผูมีสัญชาติไทย ยกเวนผูที่สมัครเขาศึกษาในสถาบันเอกชนที่เขารวมกับ กสพท   

1.4  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทาง

ราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใชทุน สําหรับผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยกเวนผูที่สมัครเขาศึกษาในสถาบันเอกชน 

1.5  ในปการศึกษา 2564 ไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตร

ตอไปนี้ เวนแตไดรับการอนุมัติใหลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกอนวันที่ 25 เมษายน 2565   

1.5.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

1.5.2  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1.5.3  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

1.5.4  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
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1.6  ไมเปนผูที่กําลังศึกษาเกินชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเวนผูที่ไดรับการอนุมัติใหลาออก

จากการศึกษา โดยไดรับการอนุมัติใหลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษากอนวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และผูที่คาดวาจะ

จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา 2564   

       (ผูที่ศึกษาเกินชั้นปที่ 1 หมายถึง ผูที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกวาชั้นปที่ 1 อันไดแก ผูที่ไดลงทะเบียนใน

รายวิชาบังคับของชั้นปที่สูงกวาปที่ 1 หรือผูที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไปแมจะได    

ลาพัก/ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว) 

1.7  ไมเปนผู ที ่ไดรับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ ์เขาศึกษา ในสถาบันที่เขารวมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปการศึกษา 2565 (TCAS65)  ในรอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)   

1.8  ไมมีปญหาสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทยหรือทันตแพทย

หรือสัตวแพทยหรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท 

(ดูรายละเอียดในเว็บไซต www9.si.mahidol.ac.th)  

1.9  สําหรับวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเปนนักเรียนแพทยทหารหรือ

นักศึกษาแพทย ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กําหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต ไดที่ www.pcm.ac.th ตั้งแตวันที่ 18 

สิงหาคม 2564 
 

 

 

2.  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565 ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป 

2.1   สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ทางอินเทอรเน็ต  

         รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 

วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2564  

2.2   ผูสมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ชําระเงินคาสมัครแลว 7 วัน  

หากพบวาเอกสารไมสมบูรณใหทําการแกไขกอน

เวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

2.3   ผูสมัครยื่นคํารองอุทธรณในกรณีที่ไมมีสิทธิเขาสอบวิชา

เฉพาะ ของ กสพท โดย กสพท ขอสงวนสิทธิในการ

พิ จารณาคํ าร องอุ ทธรณ เฉพาะกรณีที่ เกิ ดความ

คลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 16.00 น.

ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

2.4   สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท วันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 

2.5   สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชําระเงินคาสมัครสอบ 9 

วิชาสามัญ จัดสอบโดย ทปอ.  

       ผูสมัครสอบทุกคนตองเขาสอบ 7 วิชาสามัญ ไดแก

ฟสิกส  เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร1 ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

สอบวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 

ติดตามประกาศของ ทปอ. 

 

 

 

2.6   กสพท ประกาศคะแนนวชิาเฉพาะ  

 

ประมาณวนัที่ 20 เมษายน 2565  
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กิจกรรม วัน เดือน ป 

2.7   ผูเขาสอบยื่นคํารองขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2565 จนถึงเวลา 12.00 น.

ของวันที่  22 เมษายน 2565 

 

2.8   สมัครและชําระเงินคาสมัครผานระบบ TCAS65 ตาม

จํานวนสาขาวิชาที่เลือก โดยผูสมัครสามารถเลือกได

ตามที่ ทปอ. กําหนดไมเกิน 10 สาขาวิชา (ศึกษาขอมูล

สาขาวิชาของ กสพท ที ่จะเลือกได ในขอ 3 ของ

ประกาศฉบับนี้) 

วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 

ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.9  ทปอ.ประกาศผลการคัดเลอืกรอบที่ 3 คร้ังที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.10 ผูผานการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใน

ระบบ TCAS 65 

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 

ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.11 ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

ติดตามประกาศของ ทปอ. 

2.12 สถาบันสอบสัมภาษณ/ตรวจสุขภาพผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณและตรวจสุขภาพในรอบที่ 3  

      ทั้งนี้ผูสมัครตองดําเนินการตามที่สถาบันกําหนดโดย

เครงครัด หากไมดําเนินการจะถือวาสละสิทธิ์ไมประสงค

เขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการประกาศรายชื่อ 

วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565  

2.13 กสพท สงรายชื ่อ ผู ผ านการสอบสัมภาษณและ

ตรวจสุขภาพเขาระบบ TCAS65 

วันที่  1 มิถุนายน 2565  

2.14  สถาบันที่เขารวมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผูยนืยันสิทธิ์

เขาศึกษา 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

 

        หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขอใหผูสมัครสอบคัดเลือก 

                      ติดตามประกาศบนเว็บไซตของ ทปอ. และ กสพท อยางสม่ําเสมอ 
 

3. ขอมูลสาขาวิชาของ กสพท ประกอบการพิจารณาสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS65   
รอบที่ 3 (ของคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชาแพทยศาสตร คณะ/สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
และคณะเภสัชศาสตร ที่เขารวมการคัดเลือกกับ กสพท 

 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา และสถาบัน เว็บไซต จํานวนรับ
โดยประมาณ* 

1 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน www.md.kku.ac.th  20 
2 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  admission.md.chula.ac.th 176 
3 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย – กรม 
   แพทยทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

admission.md.chula.ac.th 30 

4 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  www.med.cmu.ac.th  40 
5 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  www.med.tu.ac.th  65 
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คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา และสถาบัน เว็บไซต จํานวนรับ
โดยประมาณ* 

6 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร  www.med.nu.ac.th  30 

7 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี  
   มหาวิทยาลยัมหิดล  

med.mahidol.ac.th  110 

8 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล     
    มหาวิทยาลยัมหิดล  

www.si.mahidol.ac.th  244 

9  วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต   
    (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบนัเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 40 

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
     (โรงพยาบาลเลิดสนิ) (สถาบันเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 13 

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
     (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (สถาบนัเอกชน) 

www.rsu.ac.th/medicine 13 

12 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  www.med.swu.ac.th  145 

13 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  www.medaf.psu.ac.th  40 

14 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

www.vajira.ac.th  50 

15 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน 
สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร 

www.vajira.ac.th 20 

16 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา** เพศชาย www.pcm.ac.th 60 

17 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา** เพศหญิง www.pcm.ac.th  40 

18 สํานักวิชาแพทยศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ 12 

19 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา www.med.buu.ac.th 32 

20 สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง www.admission.mfu.ac.th 16 

21 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  
    (สถาบนัเอกชน) 

www.siam.edu 15 

22 คณะทนัตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  www.dent.chula.ac.th  80 

23 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  www.dt.mahidol.ac.th  80 

24 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  www.dent.cmu.ac.th  15 

25 คณะทนัตแพทยศาสตร   
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

www.dent.psu.ac.th  15 

26 คณะทนัตแพทยศาสตร  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

http://dent.swu.ac.th  58 

27 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน www.dentistry.kku.ac.th  15 

28 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร www.dentistry.tu.ac.th  45 

29 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร www.dent.nu.ac.th 40 

30 สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/ 10 

https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=Zap5AFF0Guxx596i39klM-IsFMmnCgL6VZQ39x3cQPNCDcunxL3UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.med.buu.ac.th
http://www.siam.edu/


 

การใหขอมูลอันเปนเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หนาท่ี 5 จาก 8) 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา และสถาบัน เว็บไซต จํานวนรับ
โดยประมาณ* 

31 คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบนั
เอกชน) 

www.nation.ac.th 60 

32 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
(สถาบนัเอกชน) 

https://western.ac.th 80 

33 วิทยาลัยทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
(สถาบนัเอกชน) 

http://www.rsu.ac.th/dental 30 

34 คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย www.vet.chula.ac.th  110 

35 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.vet.ku.ac.th 35 

36 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน www.vet.kku.ac.th  10 

37 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.vet.cmu.ac.th  10 

38 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล www.vs.mahidol.ac.th  40 

39 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล – 
     วิทยาลัยวทิยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  
     ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ 

www.vs.mahidol.ac.th  
 

10 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร (สถาบนัเอกชน) 

www.vet.mut.ac.th  10 

41 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.vet.msu.ac.th 10 

42 คณะสัตวแพทยศาสตร  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

https://vet.rmutto.ac.th 30 

43 คณะสัตวแพทยศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

vet.rmutsv.ac.th 10 

44 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร www.vet.psu.ac.th 10 

45 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน https://western.ac.th 16 

46 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.pharm.chula.ac.th  75 

47 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     (สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ) 

www.pharm.chula.ac.th 85 

48 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล www.pharmacy.mahidol.ac.th 120 

49 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.pharmacy.cmu.ac.th 85 

50 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
     (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.swu.ac.th 20 

51 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
     (สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ) 

pharmacy.swu.ac.th 20 

52 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร www.pharm.tu.ac.th 30 
53 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.pharmacy.msu.ac.th 10 

54 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา pharm.buu.ac.th 60 

http://www.vet.psu.ac.th/
https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=9pgmtwCnvkumGTueqoEGtO17FFa7qtMIKVcsI9BCb9SOQ9dIeYXJusgEUdBBMk2c4YRz3Ed-67Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.pharmacy.msu.ac.th
https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=i9SVH0zBpfAaLTij4LB5x9fcj4DHG4cBlfDFsVoglHlKxGE9CrrUCA..&URL=http%3a%2f%2fpharm.buu.ac.th


 

การใหขอมูลอันเปนเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หนาท่ี 6 จาก 8) 

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา และสถาบัน เวบ็ไซต์ จํานวนรับ
โดยประมาณ* 

55 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) 
    (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.siam.edu  20 

56 คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ     
    (สถาบนัเอกชน) 
 

www.hcu.ac.th/faculty-of-pharmacy 15 

57 คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัพายพั (สถาบนัเอกชน) 
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

pharmacy.payap.ac.th 10 

58 คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
    (สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 

www.phar.ubu.ac.th 10 

รวมจํานวนรับทั้งสิ้น  2,600 
 

     
* ขอมูล ณ วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2564 จํานวนรับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
    ** ดูรายละเอียดในเว็บไซต www.pcm.ac.th 
 

4.  เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษาฯ   

      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กําหนด  เขาสอบวิชาสามัญที่จัดสอบ โดย ทปอ. และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย 

กสพท โดยนําคะแนนมาใชในการประมวลผลตามหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

วิชาที่ใชในการประมวลผล ชื่อวิชา น้ําหนักคะแนน เงื่อนไข 
วิชาสามัญ  70% 
จัดสอบโดย ทปอ. 
 

1. วิทยาศาสตร  
   (คิดคะแนนรวมของฟสิกส เคมี     
   และชีววทิยา) 

40 % -  ตองไดคะแนนไมนอยกวา 
    รอยละ 30 ของคะแนนเต็ม 
    ในแตละวชิา 

-  ใชคะแนนสอบวชิาสามัญ  
    ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 
    2565 เทานั้น 
 

2. คณิตศาสตร 1 20 % 
3. ภาษาอังกฤษ  20 % 
4. ภาษาไทย  10 % 
5. สังคมศึกษา  10 % 

วิชาเฉพาะ 30% 

จัดสอบโดย กสพท ใน

วันที่ 26 มีนาคม 2565 

วันเดียว เทานั้น  
 

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู ไดแก ความสามารถใน 

     การจับใจความ คิดวิเคราะหสังเคราะห เชื่อมโยง  

     ความเปนเหตุเปนผล และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

- ใชคะแนนที่สอบในวนัที่ 26 

   มีนาคม 2565 เทานั้น 

 

 

 

5.  กระบวนการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  มีดังนี ้

5.1   ผูมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กําหนด ในขอ 1 และ ขอ 4  

5.2   ทปอ.จะนําคะแนนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย กสพท รวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดย ทปอ. ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 4 ของประกาศฉบับนี้มาประมวลผลเพื่อจัดเรียงลําดับคะแนนของผูสมัคร และจะ

ประมวลผลการจัดลําดับผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพของแตละสาขาวิชา  

http://www.hcu/
http://pharmacy.payap.ac.th/index.php
http://www.pcm.ac.th/


 

การใหขอมูลอันเปนเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

 

(หนาท่ี 7 จาก 8) 

5.3   ผูไดรับคัดเลือกฯ ตามขอ 5.2 จะตองดําเนินการตามที่แตละสถาบันกําหนด 

5.4  กสพท สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพเขาระบบ TCAS65 ในวันที่ 1 มิถุนายน 

2565 

5.5  ผูสมัคร/ผูไดรับการคัดเลือก ที่มีลักษณะตามขอ 5.5.1-5.5.5 ถือวาไมมีสิทธิ์ในการเขารับการคัดเลือก ถึงแมวาจะ

ไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน

นั้นๆ หากปรากฏภายหลังวาเปนผูมีลักษณะดังตอไปนี้ 

5.5.1 ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศเรื่องหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต ปการศึกษา 2565 ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

5.5.2 ใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมูล 

5.5.3 เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน หรือไมตรงกับที่นําเขาสูระบบฐานขอมูลผูสมัคร (upload) ในตอนสมัคร    

5.5.4 ปฏิบัติไมครบขั้นตอนตามที่กําหนด  

5.5.5 กรณีไมสมควรอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 5.5.1-5.5.4 ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ กสพท จะพิจารณาเปน

รายๆ ไป 
 

6.  หลักเกณฑทั่วไป  

6.1  หากมีผูรองเรียนเรื่องการตรวจขอสอบวิชาเฉพาะ กสพท ขอสงวนสิทธิ์จะใหตรวจสอบเฉพาะกระดาษคําตอบ

ของผูรองเรียนคนนั้นเทานั้น ไมอนุญาตใหดูขอสอบและเฉลย รวมทั้งไมอนุญาตใหถายภาพหรือถายสําเนา

กระดาษคําตอบ  

6.2  กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมใหสิทธิ์การสอบวิชาเฉพาะ สอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพ หากพบวา

เปนผูกระทําผิดหรือรวมกระทําความผิดในการทุจริตใดๆ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือความผิดอื่นๆ เพื่อเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ  ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 

6.3  ในกรณทีี่มีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพแลว ผูสมัครตองดําเนินการตามที่สถาบัน

กําหนด หากไมดําเนินการจะถือวาไมประสงคจะใชสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบรับตรง (TCAS65) รอบที่ 3 ใน

สาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก 

6.4    ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกฯ ในรอบที่ 1 (Portfolio) หรือรอบที่  2 (Quota)  ในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได

ยืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ TCAS65 ของ ทปอ.แลว  สถาบัน จะสงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชนของบุคคลนั้นมายัง กสพท ดําเนินการสงรายชื่อตอไปยัง ทปอ. เพ่ือคัดชื่อออกจากการสมัคร

รอบท่ี 3 ที่สมัครในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ ในระบบ TCAS65 รอบท่ี 3 ของ ทปอ. ดังนี้ 

6.4.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

6.4.2  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

6.4.3  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับผูที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ทั้งนี้หมายรวมถึงผูผานการคัดเลือกฯ ที่สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ของ ทปอ.ในรอบที่ 1 

และหรือรอบที่ 2 ในกรณีเลือกที่สาขาเดิม  




