
 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

 
ชื่อปริญญา 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) ระบบนอกเวลาราชการ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
2) เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่องที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นผลงาน
ตีพิมพ์ที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการท างานหรือ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือ
รับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
4)  เสนอเค้าโครงวิจัย (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับทิศทางของสาขาวิชาและได้รับการยอมรับจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติเค้าโครงวิจัยที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะแต่งตั้ง 
5) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม  
6) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) หรือ 2) หรือ 5) ข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการพิจารณารับเข้า
ศึกษา 
หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ระบบนอกเวลาราชการ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การท างานโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ 
2) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม และ/หรือ 
3) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีกล่าวในข้อ 1) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและ 
เข้าศึกษาต่อได้ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรมคลินิก ไม่ต่ ากว่า 2 ปี ซึ่งได้รับ 
การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ 
4) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการพิจารณารับเข้าศึกษา 



 

 

จุดเด่นหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
หลักสูตร 

(แผน ก แบบ ก 1) 
หลักสูตร 

(แผน ก แบบ ก 2) 
หมวดวิชาแกน  3 
หมวดวิชาบังคับ  20 
หมวดวิชาเลือก  4 
วิทยานิพนธ์ 36 12 

รวม 36 39 
 
 
  

- เป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์-อาทิตย์ และเรียนออนไลน์    
- อาจารย์มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการท างานและการวิจัย    
- อาจารย์มีความเป็นกันเองและใส่ใจนิสิต 
- มีแหล่งฝึกและอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกท่ีมีมาตรฐาน   
- มีแผนการเรียนให้เลือกท้ังแบบท าวิจัยเป็นหลัก และฝึกงานร่วมกับการท าวิจัยจากงาน

ประจ า 
- มีวิชาเลือกที่หลากหลายและ มีวิชาใหม่ที่ทันสมัย เช่น สุขภาพดิจิทัล และ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์งานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ 
- มีระบบสะสมคลังหน่วยกิต สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากการฝึกอบรมมาแทนการเรียนใน

บางรายวิชาได้ 



 

 

รายวิชา 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาแกน  
0703 721 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิก               3(3-0-6) 

Research Methodology and Statistical Methods in Clinical Pharmacy               
2) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 20 หน่วยกิต  
0703 705     เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1        3(3-0-6) 
   Advanced Pharmacotherapy 1  
0703 706     เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2        3(3-0-6) 

Advanced Pharmacotherapy 2   
0703 714 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์ในคลินิกปฏิบัติ   2(2-0-4)  

Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Clinical Practices  
0703 723 การประยุกต์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับงานด้านเภสัชกรรมคลินิก 2(1-2-3) 

Applications of Health Sciences Research to Clinical Pharmacy Practice   
0703 724 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์     2(2-0-4) 

Evidence-Based Medicine   
0703 725 การเขียนเพ่ือการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก     1(0-2-1) 

Writing for Clinical Pharmacy Research   
0703 816 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1      1(0-2-1) 

Seminar in Clinical Pharmacy 1   
0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก      5(0-15-0) 

Clinical Pharmacy Clerkship   
0703 820 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2      1(0-2-1) 

Seminar in Clinical Pharmacy 2  
3) หมวดวิชาเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0703 707 การให้สารอาหารทางปากและหลอดเลือดด า     2(1-2-3) 

Enteral and Parenteral Nutrition    
0703 708 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด          2(1-2-3) 

Pharmaceutical Care in Patients with Cardiovascular Diseases    
0703 709 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต     2(1-2-3)                                  

Pharmaceutical Care in Patients with Kidney Diseases   
0703 710 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ    2(1-2-3)                       

Pharmaceutical Care in Patients with Infectious Diseases   
0703 711 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง                      2(1-2-3) 

Pharmaceutical Care in Patients with Oncologic Diseases    
0703 712 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต    2(1-2-3)   

Pharmaceutical Care in Patients with Critically Ill   



 

 

0703 713 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก      2(2-0-4) 
Pharmaceutical Care in Pediatrics                            

0703 719 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช      2(2-0-4)                              
Pharmaceutical Care in Patients with Psychiatric Disorders   

0703 720 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนกลาง                 2(2-0-4) 
Pharmaceutical Care in Patients with Central Nervous System Disorders   

0703 726 การจัดการข้อมูลในการปฏิบัติด้านเภสัชกรรมคลินิก     2(1-2-3) 
Data Management for Clinical Pharmacy Practice  

 0703 727 เภสัชพันธุศาสตร์         2(2-0-4) 
Pharmacogenomics   

0703 728 การจัดการและการเฝ้าระวังการใช้ยาชีววัตถุ    2(2-0-4) 
Management and Surveillance of Biological Products  

0703 821 ระเบียบวิธีทางสถิติด้านเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง    2(2-0-4) 
Advanced Statistical Methods in Clinical Pharmacy        

0703 822 การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเลือก       4(0-12-0) 
Elective Clerkship   

0703 823 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานเภสัชกรรมคลินิกในต่างประเทศ  2(1-2-3) 
Exchanging Program in Clinical Pharmacy Practice in Foreign Countries    

0703 824 สุขภาพดิจิทัล        2(2-0-4) 
Digital Health  

0701 725 วิทยาการระบาดเชิงเภสัชศาสตร์       2(2-0-4) 
Pharmacoepidemiology                                             

0701 726 เภสัชเศรษฐศาสตร์        2(2-0-4) 
Pharmacoeconomics                                                 

4) หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย  
0702 789  วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  

Thesis 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
1) หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย  
0702 789  วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต  

Thesis 
 
  



 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 
 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อสกุล Research area Email/เบอร์โทร 

1* ผศ.ดร. รจเรศ นิธิไพจิตร 
(ประธานหลักสูตร) 

Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
chronic diseases, and TDM 

rodchares.n@msu.ac.th 

2* รศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
neurological diseases, and 
TDM 

juntip.k@msu.ac.th 

3 รศ.ดร. สมศักดิ์ นวลแก้ว Pharmaceutical Botany, 
Pharmacognosy, and Thai 
traditional medicine 

somsak.n@msu.ac.th 

4 รศ.ดร. สุรศักดิ์ ไชยสงค์ Health policy, health 
promotion, alcohol and drug 
system research as well as 
methods and tools in 
pharmacoepidemiology, 
program evaluation, 
economic evaluation and 
social impact assessment 

surasak.c@msu.ac.th 

5 รศ.ดร. วิระพล ภิมาลย์ Pharmacy practice and 
community pharmacy with a 
focus on developing 
pharmacy interventions and 
chronic disease screening 
including SRMA and meta-
analysis in herbal medicine 

wiraphol.p@msu.ac.th 

6 ผศ.ดร. กฤษณี สระมุณี Public health pharmacy, 
health service research and 
primary care pharmacy 

kritsanee.s@msu.ac.th 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  37,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี                                   74,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต                              148,000 บาท 
 



 

 

ล าดับ ชื่อสกุล Research area Email/เบอร์โทร 
7 ผศ.ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง Drug use in elderly, rational 

drug use, pharmacy 
education and community-
based learning. 

chanuttha.p@msu.ac.th 

8 ผศ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ Pharmaceutical care in 
infectious diseases and 
chronic diseases 

nattawat.t@msu.ac.th 

9 ผศ.ดร. ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช Outcome research tananan.r@msu.ac.th 
10 ผศ.ดร. ประสบอร  รินทอง Pharmaceutical Botany and 

Pharmacognosy 
prasoborn.r@msu.ac.th 

11* ผศ.ดร. พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์
สัน 

Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care in 
chronic diseases 

phayom.s@msu.ac.th 

12 ผศ.ดร. พรพรรณ  เหล่าวชิระ
สุวรรณ 

Pharmaceutical Technology pornpun.l@msu.ac.th 

13 ผศ.ดร. พีรยา  ศรีผ่อง Pharmaceutical care and 
Pharmacokinetics 

peeraya.s@msu.ac.th 

14* ผศ.ดร. ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ Clinical Pharmacy, 
pharmacokinetics, qualitative 
research, and routine to 
research. 

pattarin.k@msu.ac.th 

15 ผศ.ดร. เมธิน ผดุงกิจ Pharmaceutical Botany and 
Pharmacognosy 

methin.p@msu.ac.th 

16* ผศ.ดร. ราตรี สว่างจิตร* Clinical studies and evidence 
synthesis, especially meta-
analysis, and network meta-
analysis. 

ratree.m@msu.ac.th 

17 ผศ.ดร. รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ Pharmaceutical Botany and 
Pharmacognosy 

rujiluk.r@msu.ac.th 

18 ผศ.ดร. วนิดา ไทรชมภู Pharmaceutical Botany, 
Pharmacognosy and Quality 
control of herbal medicines 
and formula 

wanida.c@msu.ac.th 

19 ผศ.ดร. สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล Social pharmacy and 
community-based research 

somsak.a@msu.ac.th 



 

 

ล าดับ ชื่อสกุล Research area Email/เบอร์โทร 
20 ผศ.ดร. สายทิพย์ สุทธิรักษา Clinical pharmacy and 

pharmaceutical care in 
chronic diseases and 
psychiatrics. 

saithip.s@msu.ac.th 

21 ผศ.ดร. สุรัชดา ชนโสภณ Pharmaceutical care and 
economic evaluation 

suratchada.k@msu.ac.th 

22 ผศ.ดร. อรอนงค์ วลีขจรเลิศ Outcome research ornanong.w@msu.ac.th 
23 ดร. พรชนก  ศรีมงคล Mental illness, HIV infections 

and economics evaluation 
study. 

pornchanok.s@msu.ac.th 

24 ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม Clinical pharmacy and 
pharmacogenomics 

wanarat.a@msu.ac.th 

 
 


