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คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา   
หลักสูตรแบบ 1.1 
 1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50  
ในกรณีที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนดโดยพิจารณาจากผลการสอบและผลงานทางวิชาการอ่ืนประกอบและมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 2) ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่องที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หลัง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือระดับปริญญาตรี  เป็นผลงานที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิจัยสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตโดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

 3) เสนอเค้าโครงวิจัย (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับทิศทางของสาขาวิชาและได้รับ 
การยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เค้าโครงวิจัยที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแต่งตั้ง 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ใน
กรณีที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนดโดยพิจารณาจากผลการสอบและผลงานทางวิชาการอ่ืนประกอบและมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หลักสูตรแบบ 2.2 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรติ
นิยมและมีผลการสอบ ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

จุดเด่นหลักสูตร 
1. หลักสูตรเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม และ

สามารถประยุกต์องค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ หรือแก้ปัญหาในหน่วยงานหรือชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. หลักสูตรแบ่งความเชี่ยวชาญเป็น 3 ด้าน คือ การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชกรรมคลินิก 
และนโยบายสุขภาพด้านยา  

3. หลักสูตรเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.1 วิจัยอย่างเดียว ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท แบบ 2.1 เรียน
รายวิชาและวิจัย ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท แบบ 2.2 เรียนรายวิชาและวิจัย ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา  
ป.ตรี 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตร 
แบบ 1.1 

หลักสูตร 
แบบ 2.1 

หลักสูตร 
แบบ 2.2 

1. หมวดรายวิชา    
   1.1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
      1) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
(2) 

 
(2) 

 
(2) 

      2) วิชาบังคับนับหน่วยกิต - 6 6 
      3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 18 
2. หมวดประสบการณ์วิจัย    
          วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 36 48 
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 48 72 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

                1) วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  
                        ส าหรับทกุแผนการศึกษา  
 0701 901 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1      1(0-3-0)  
     Seminar in Pharmacy 1 
 0701 902 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2      1(0-3-0) 
     Seminar in Pharmacy 2 
 2) วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
           ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ให้เรียนวิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
จ านวน 6 หน่วยกิต โดยเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา และสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่
เปิดเพิ่มภายหลังหรือรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 0701 913 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์    3(3-0-6) 
     Research Methodology in Pharmacy    
 0701 920 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์   3(2-3-4) 
     Statistical Methods for Pharmacy Research  
 
 3) วิชาเลือก 
          ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 โดยแบบ 2.1 เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
แบบ 2.2 เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตโดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มบูรณาการอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
และเลือกรายวิชาจากกลุ่มที่สนใจให้ครบตามแผนการศึกษา และสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่
เปิดเพิ่มภายหลังหรือรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 วิชาเลือกกลุ่มบูรณาการ 
 0701 915 การนิพนธ์และการน าเสนอผลงานเชิงวิชาการ    3(2-3-4) 
     Academic Writing and Presentation 
 0701 917 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    3(3-0-6) 
     Business Management of Health Products 
 0701 918 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ    3(3-0-6) 
     Consumer Protection in Medicine and Health  
            0701 921 วิธีวิจัยเชิงปริมาณส าหรับงานเภสัชกรรม    3(2-3-4) 
     Quantitative Research Method for Pharmacy  
 0701 922 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับงานเภสัชกรรม    2(2-0-4) 
     Qualitative Research Method for Pharmacy 
 0701 923  เภสัชกรรมปฐมภูมิข้ันสูง      2(2-0-4) 
     Advanced Primary Care Pharmacy 
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 0701 924 การแพทย์สมัยใหม่       2(2-0-4) 
     Modern Medicine 
 0701 925 นวัตกรรมในการพัฒนายาใหม่     2(2-0-4) 
     Innovation in New Drug Development 
 
 วิชาเลือกกลุ่มเภสัชกรรมคลินิกและระบบสุขภาพ 
 0702 901 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ   2(2-0-4) 
     Current Topics in Pharmacy and Health System 
 0702 902 วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
     Advanced Pharmacoepidemiology 

0702 903 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์     2(2-0-4) 
    Evidence Based Medicine 

 0702 904 เภสัชเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
     Pharmacoeconomics 
 0702 905 การบริหารจัดการโรค       2(2-0-4) 
     Disease Management  
 0702 906 การพัฒนาคุณภาพระบบการใช้ยา     2(2-0-4) 
     Quality Improvement of Drug Use System 
 0702 907 เภสัชกรรมชุมชน       2(2-0-4) 
     Community Pharmacy 
 0702 908 เภสัชวิทยาขั้นสูง       3(3-0-6) 
     Advanced Pharmacology 
 0702 909 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
     Advanced Pharmacokinetics 
 0702 910 การวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ     3(3-0-6) 
     Research on Policy and Health System 
 0702 911  เภสัชบ าบัดขั้นสูง       2(2-0-4) 
      Advanced Pharmacotherapy 
 0702 912  การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ    2(2-0-4) 
     Pharmaceutical Care in Patients with Infectious Diseases 
 0702 913 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ    3(3-0-6) 
     Pharmaceutical Care in Patients with Noncommunicable Diseases 
 0702 914 การศึกษาทางคลินิกและจริยธรรมในการวิจัย    3(3-0-6) 

Clinical Trial and Ethic in Research Works 
  วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์  
 0703 902 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในระบบน าส่งยา     2(2-0-4) 
     Current Topics in Drug Delivery Systems 
 0703 914 เภสัชนาโนเทคโนโลยี      3(2-3-4) 

Pharmaceutical Nanotechnology  
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 0703 915 เทคนิคการพัฒนาต ารับยาขั้นสูง     3(2-3-4) 
     Advanced Formulation Technique  
 0703 916 พฤกษเคมีข้ันสูง        3(2-3-4) 
     Advanced Phytochemistry 
 0703 917 เคมีทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Medicinal Chemistry of Natural Products 
 0703 907 เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง      3(2-3-4) 
     Advanced Pharmaceutical Analysis 
 0703 908 เทคนิคการแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 3(2-3-4) 
     Separation Techniques and Structure Elucidation of  
     Organic Compounds 
 0703 911 การจัดท ามาตรฐานพืชสมุนไพร     2(1-3-2) 
     Standardization of Medicinal Plants 
 0703 912  เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์     3(2-3-4) 
     Applied Thai Traditional Pharmacy 
 0703 918 เภสัชกรรมแผนจีน       2(2-0-4) 
     Chinese Traditional Pharmacy 
 0703 919 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านประยุกต์     3(3-0-6) 
     Applied Ethnobotany 

0703 920   ชวีเคมีทางด้านเภสัชศาสตร์                                     3(3-0-6) 
         Pharmaceutical Biochemistry 

 

หมวดประสบการณ์วิจัย  
 
 แบบ 1.1 และแบบ 2.2 
 0701 951 วิทยานิพนธ์            48 หน่วยกิต 
     Dissertation  
 แบบ 2.1 
 0701 952 วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 
     Dissertation  คณ
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แสดงแผนการศึกษา  
ปีที่ 1 ภาคต้น 

วิชา 
 หน่วยกิต  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
0701 901 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1 

Seminar in Pharmacy 1 
ไม่นับ

หน่วยกิต 
- - 

0701 913 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร ์
Research Methodology in Pharmacy 

- 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

0701 951 วิทยานิพนธ ์
Dissertation 

6 - - 

070X XXX วิชาเลือก 
Elective 

- 8 8 

 รวม 6 11 11 
 

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

วิชา 
 หน่วยกิต  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
0701 901 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1 

Seminar in Pharmacy 1 
- ไม่นับ

หน่วยกิต 
ไม่นับ

หน่วยกิต 
0701 902 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2 

Seminar in Pharmacy 2 
ไม่นับ

หน่วยกิต 
- - 

0701 920 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
Statistical Methods for Pharmacy Research 

- 3(2-3-4) 3(2-3-4) 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

9 6 - 

070X XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - 6 

 รวม 9 9 9 
 

ปีที่ 2 ภาคต้น 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 902 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2 
Seminar in Pharmacy 2 

- ไม่นับ
หน่วยกิต 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

9 6 6 

070X XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - 4 

 รวม 9 6 10 
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ปีที่ 2 ภาคปลาย 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

9 9 9 

 รวม 9 9 9 
 

ปีที่ 3 ภาคต้น 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

9 9 9 

 รวม 9 9 9 

 
ปีที่ 3 ภาคปลาย 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

6 6 9 

 รวม 6 6 9 
 

ปีที่ 4 ภาคต้น 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

- - 9 

 รวม - - 9 
 

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

วิชา  หน่วยกิต  
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

0701 XXX วิทยานิพนธ์ 
Dissertation 

- - 6 

 รวม - - 6 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
       วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
0701 901  สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1      1(0-3-0) 
  Seminar in Pharmacy 1 
  การทบทวนวรรณกรรมที่เป็นหัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ความรู้ การ
น าเสนอและมีส่วนร่วมในการน าเสนอแบบปากเปล่าในที่ประชุม  
  Literature review of current topics in pharmacy, knowledge analysis, 
presentation and active participation in oral academic presentations 
 
0701 902  สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2      1(0-3-0) 
  Seminar in Pharmacy 2 
  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์องค์ความรู้ การสังเคราะห์งานวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและมีส่วนร่วมในการน าเสนอแบบปาก
เปล่าใน    ที่ประชุม  
    Critically literature review, knowledge analysis, synthesis of researches in 
pharmacy as a basis for dissertation, presentation and active participation in oral academic 
presentations 

 
         วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต 
0701 913  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Pharmacy  
  การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลที่หลากหลายและ
การประเมินวรรณกรรม ค าถามการวิจัย การออกแบบและวางแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และตัวแปร สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย 

Application of knowledge and experiences in pharmacy researches for serving 
community or organization needs, systematic review using various database and literature 
evaluation, research questions, research design and planning, sample size determination, 
data collection and variables,  statistics for data analysis, research proposal writing, research 
ethics 
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0701 920   วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์    3(2-3-4) 
   Statistical Methods for Pharmacy Research 
   การประยุกต์ใช้สถิติในขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผลการวิจัยด้านเภสัช
ศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การกระจายตัวของตัวอย่าง วิธีการทางสถิติส าหรับพาราเมตริกและนอน
พาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยด้าน
การทบทวนอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์แบบเมต้า  

  Statistics application in data collection, analysis, interpretation of pharmacy 
research; probability distributions, sampling distributions, estimation of parameters, 
significance tests by using parametric and nonparametric methods, analysis of variance, 
correlation and regression analyses, statistics used in systematic reviews, meta-analysis  
 
         วิชาเลือก 

          ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
วิชาเลือกกลุ่มบูรณาการ 
0701 915  การนิพนธ์และการน าเสนอผลงานเชิงวิชาการ    3(2-3-4) 
  Academic Writing and Presentation 
  รูปแบบและเทคนิคขั้นสูงในการเขียนผลงานทางวิชาการ การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์        
การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
  Formats and advanced techniques in academic writing, analytical and critical 
reading, academic presentation and publication 
 
0701 917  การจัดการธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ     3(3-0-6) 
  Business Management of Health Products 
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการธุรกิจและการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและการต่อรอง การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า กฎหมาย   ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ  การบริการจัดการการเงิน เครื่องมือในการประเมินประกันและพัฒนา
คุณภาพขององค์กร จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
  Application of theories and principles in business and marketing, analysis of 
customer behavior, improvement in communication skills and negotiation, customer 
satisfaction assessment, customer relationship management, business-related law, financial 
management, tools for organization quality assurance and improvement, ethics in business   
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0701 918  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Consumer Protection in Medicine and Health   
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการคุ้มครองผู้บริโภค วัฒนธรรมสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ การสื่อสารเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การ
สร้างเสริมศักยภาพผู้บริโภคและชุมชน มาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย 
  Application of theories in social sciences for consumer protection, health 
culture, behavior modification, risk management in medicine and health, communication for 
consumer protection, community and consumer empowerment, social measures and law 
enforcement 

 
0701 921  วิธีวิจัยเชิงปริมาณส าหรับงานเภสัชกรรม     3(2-3-4) 
  Quantitative Research Method for Pharmacy 
  รูปแบบและอคติในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ถดถอย ตัวแบบเชิงเส้น ตัว
แบบลอจิสติก การวิเคราะห์การรอดชีพและการวัดซ้ า การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร  
  Designs and biases in pharmacy research, regression analysis, linear model, 
logistic model, survival analysis and repeated measures, multivariate analysis  
 
0701 922 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับงานเภสัชกรรม     2(2-0-4) 
   Qualitative Research Method for Pharmacy 
   วิธีวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับงานเภสัชกรรม การออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการโครงการและการตีพิมพ์ ประเด็นจริยธรรม  
   Qualitative research methods in pharmacy, design and validation of 
instruments for data collection, data analysis, project management and publication, ethical 
issue 
 
0701 923 เภสัชกรรมปฐมภูมิขั้นสูง       2(2-0-4) 
   Advanced Primary Care Pharmacy 

ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน  
การวิเคราะห์ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพที่มีผลต่อระบบงานปฐมภูมิ การประเมินบริการสุขภาพปฐมภูมิ
และระบบยาในชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ บทบาทเภสัช
กรปฐมภูมิ 
   Progress in primary care pharmacy, family medicine, community medicine, 
analysis of health system and policy involving with primary care system, evaluation of 
primary care service and drug system in community, health promotion and disease 
prevention for primary care pharmacy, roles of primary care pharmacist 
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0701 924  การแพทย์สมัยใหม่        2(2-0-4) 
   Modern Medicine 
  วิทยาการสมัยใหม่ด้านชีวโมเลกุล เภสัชพันธุศาสตร์ ชีวเภสัชภัณฑ์ ยีนบ าบัด, การรักษาทาง
ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะเจาะจง, เวชศาสตร์การฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อม, การแพทย์แม่นย า การแพทย์สมัยใหม่ใน
ระบบสุขภาพ 
  Modern sciences in biomolecules, pharmacogenomics, biopharmaceuticals, 
gene therapy, targeted immunotherapy, regenerative medicine, precision medicine, modern 
medicine in health system 
 
0701 925  นวัตกรรมในการพัฒนายาใหม่      2(2-0-4) 
   Innovation in New Drug Development 
   นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการค้นพบยาใหม่ การค้นพบสารส าคัญใหม่ กระบวนการพัฒนา
ยาใหม่ ชีววัตถุและชีววัตถุคล้ายคลึง การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบด้านพิษวิทยา การพัฒนา
ต ารับ การศึกษาทางคลินิก การขึ้นทะเบียนยา การจดสิทธิบัตรยา การเฝ้าระวังหลังการวางตลาด การพัฒนา
ยาชื่อสามัญและ       การทดสอบชีวสมมูล การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านยา 
  Innovation In drug discovery technology, new active agent discovery, process 
of new drug, biological agent, and biosimilar development, pharmacological test, toxicity 
test, formulation development, clinical studies, drug registration, patent drug registration, 
post-marketing surveillance, development of generic drugs and bioequivalence, pharmacy 
research and development for herbal medicine and local wisdom, pharmaceutical industry 
in Thailand, national drug policy 
 
วิชาเลือกกลุ่มเภสัชกรรมคลินิกและระบบสุขภาพ 
0702 901 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ   2(2-0-4)  
  Current Topics in Pharmacy and Health System  
  ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ  
  Current key issues in pharmacy and health system 
 
0702 902  วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacoepidemiology  
  การประยุกต์ใช้วิธีการทางระบาดวิทยาเพ่ือศึกษาการใช้และผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยา 
วิธีการ ทางสถิติส าหรับการศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา 
  Application of epidemiological approaches to study the use and outcome of 
drug therapy, statistical methods for pharmacoepidemiological studies 
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0702 903 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์     2(2-0-4) 
  Evidence-Based Medicine 
  การประยุกต์ใช้การประเมินคุณค่าหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานทาง
คลินิก การตั้งค าถามและค้นหาค าตอบทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ 
การประเมิน ความถูกต้องของงานวิจัยและความสามารถน าไปใช้ได้กับผู้ป่วย การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ือการรักษาผู้ป่วยและการประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม หลักฐานเชิงประจักษ์ของการรักษาที่ไม่
ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เพ่ือให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้   
  Application of critical appraisals of evidence-based medicine into clinical 
practice, formulation and answering of clinical questions, searching the medical and 
pharmacy research works, research work evaluation for validity and clinical utility, 
application of the evidence-based data in practice care and drug use evaluation, evidence-
based data for nonprescription therapies for the self-treating patient 
 
0702 904 เภสัชเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
  Pharmacoeconomics 
  การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการรักษาด้วยยา การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ การวิเคราะห์
ต้นทุน-ประสิทธิผล เทคนิคการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุน การวัดผลลัพธ์ทางคลินิก 
การวัดคุณภาพชีวิตและอรรถประโยชน์ การวัดผลได้เป็นตัวเงิน การจัดการกับความไม่แน่นอน การรายงาน
และน าเสนอผลการศึกษาทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ การใช้ประโยชน์การศึกษาทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 
  Economic evaluation for drug therapy, cost-benefit analysis, cost-effectiveness 
analysis, economic model building techniques, cost analysis, measurement of clinical 
outcomes, quality of life and utility measures, monetary benefit, uncertainty management, 
reporting and presentation of pharmacoeconomic results, implication of pharmacoeconomic 
studies 
 
0702 905  การบริหารจัดการโรค        2(2-0-4) 
  Disease Management 
  กระบวนการบริหารจัดการโรค กระบวนการระบุกลุ่มประชากร แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการโรค การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแล
ตนเอง การรายงานและการตอบกลับระหว่างผู้ป่วย ผู้ให้บริการและผู้จัดหาบริการสุขภาพ การจัดการ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  Approaches in disease management, population identification process, 
evidence-based practice guideline, collaborative practice models in disease management, 
patient self-management education, reporting and feedback between patients, providers and 
health planners, communicable and non-communicable disease management 
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0702 906 การพัฒนาคุณภาพระบบการใช้ยา     2(2-0-4) 
  Quality Improvement of Drug Use System 
  กระบวนการพัฒนาคุณภาพส าหรับระบบการใช้ยา ยุทธศาสตร์ส าหรับพัฒนากระบวนการใช้
ยา    ในระบบสุขภาพโดยการท างานร่วมกับผู้ป่วย แพทย์ เภสัชกร ผู้บริหารและผู้ควบคุมก ากับระบบ 
  Approaches in quality improvement for medication use system, strategies for 
improving medication-use process in health system in collaboration with patients, physicians, 
pharmacists, administrators and regulators 
 
0702 907 เภสัชกรรมชุมชน       2(2-0-4) 
  Community Pharmacy 
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม
ลูกค้า  
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการต่อรอง การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมชุมชน การบริการจัดการการเงิน เครื่องมือในการประเมินและพัฒนา
คุณภาพขององค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารร้านยา ปัญหาสาธารณสุข การให้บริการทางเภสัชกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมในโรคที่พบบ่อยและโรคเรื้อรัง บทบาทร้านยาต่องาน
สาธารณสุขในต่างประเทศ  
การพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกรชุมชนเพื่อการให้บริการทางเภสัชกรรม 
  Application of theories and principals in business and marketing, analysis of 
customer behavior, improving communication skill and negotiation, measuring customer 
satisfaction, customer relationship management, laws related to community pharmacy, 
financial management, tools for organization quality assessment and improvement; 
professional ethics in retail pharmacy management, public health problems, pharmaceutical 
care for health promotion, quality use of medicine in common illness and chronic 
diseases, role of community pharmacy in public health in foreign countries, development of 
community pharmacist competency to provide pharmacy services  
 
0702 908  เภสัชวิทยาขั้นสูง       3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacology 
  ทฤษฎีเชิงลึกเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาหรือกลไกการออกฤทธิ์ ผลของเภสัชจลนศาสตร์ต่อ
การออกฤทธิ์ของยาและอันตรกิริยาระหว่างยา วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการตอบสนอง
ของระบบอวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่างๆ ที่มีต่อยาในสัตว์ทดลอง รูปแบบการศึกษาในหลอดทดลองและใน
สัตว์ทดลองรวมทั้งจรรยาบรรณการท าการศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลอง 
 Advanced theories of drug action or mechanisms of action, pharmacokinetic 
effects on drug action and drug interactions, methods and techniques in evaluation of the 
organ or tissue responses in experimental animals, in vitro and in vivo models including 
ethics in using experimental animals 
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0702 909  เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง         3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacokinetics 
  แบบจ าลองทางชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์จากข้อมูลจริงในการดูแลคลินิกและกระบวนการพัฒนายา การออกแบบ
งานวิจัยเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ ปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการดูดซึม การกระจายยา 
การเมแทบอลิซึมและการก าจัดยา โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติในด้านเภสัชจลนศาสตร์  
  Simulation models of biopharmaceuticals, pharmacokinetics and 
pharmacogenetics analysis of pharmacokinetic and pharmacodynamic data from routine 
clinical care and from drug development process, design of pharmacokinetic studies, 
pharmacogenetic studies, pharmacokinetic factors affecting absorption, distribution, 
metabolism and elimination, computer programs and statistics in pharmacokinetics 
 
0702 910 การวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Research on Policy and Health System 
  ระบบสุขภาพ การพัฒนาของระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ แนวคิดทางสังคมและการเมือง 
กระบวนการนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การประเมินนโยบาย วิธีวิทยาและเทคนิคในการวิจัยนโยบายและ
ระบบสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์  
  Health system, health system development, health policy, social and political 
concepts, policy process, policy analysis, policy evaluation, methodologies and techniques 
in health policy and system research, applications in pharmacy research 
 
0702 911 เภสัชกรรมบ าบัดขั้นสูง        2(2-0-4) 
  Advanced Pharmacotherapeutics 

 เภสัชกรรมบ าบัดของแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรก
รรม ส าหรับการปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในโรคติดเชื้อ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด โรคไต โรคระบบประสาทและโรคทางจิตเวช การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยารวมถึงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

Pharmacotherapy of standard treatment guidelines and evidence-based 
medicine for pharmaceutical care practice in infectious diseases, bone and joints diseases, 
cardiovascular system diseases, kidney diseases, neurological and psychiatric disorders, 
systematic approach in pharmaceutical care to prevent, monitor and resolve drug-related 
problems including adverse drug reaction 

 
0702 912 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ     2(2-0-4) 

Pharmaceutical Care in Patients with Infectious Diseases 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยา เภสัชกรรมบ าบัดและการดื้อยาในการเลือกใช้ยาต้าน

จุลชีพ เป้าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม การปรับขนาดยา การติดตามผลการรักษา 
การให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย โดยฝึกฝนทักษะผ่านทางการท ากรณีศึกษาอ้างอิงจากแนวทางการรักษาทาง
คลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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                   Applied knowledge of pharmacology, pharmacotherapy and antibiotic 
resistance for antibiotic selection, therapeutic goals, optimal therapeutic plans, dosage 
adjustment, outcome monitoring, patient counseling through case studies based on clinical 
practice guideline and evidence based medicine 
 
0702 913 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ    3(3-0-6) 

Pharmaceutical Care in Patients with Noncommunicable Disease 
เภสัชกรรมบ าบัด หลักฐานเชิงประจักษ์และการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ป้องกัน ติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญได้แก่ โรคเบาหวาน อ้วนและความ
ผิดปกติทางเมแทบอลิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ระบบสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ 

Pharmacotherapy, evidence-based medicine and systemic approach in 
pharmaceutical care to prevent, monitor and resolve drug-related problems in important 
non-communicable diseases; diabetes, obesity and metabolic syndromes, cardiovascular 
system disorders, cancer, chronic respiratory diseases, health system for prevention and 
treatment of non-communicable diseases 
 
0702 914 การศึกษาทางคลินิกและจริยธรรมในการวิจัย     3(3-0-6) 

Clinical Trial and Ethic in Research Works  
วิธีวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางคลินิก จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรอบการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยทางคลินิก การรายงานผลและการประเมินคุณภาพงานวิจัย  
Research methodology and statistics in clinical research, ethics in human 

research, research framework, clinical research design, reporting and quality assessment of 
clinical trial 
 
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
0703 902 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในระบบน าส่งยา     2(2-0-4) 

Current Topics in Drug Delivery Systems 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบน าส่งยาทางช่องจมูก ทางปอด ทางผิวหนัง  
ทางหลอดเลือด ทางกระพุ้งแก้ม ทางล าไส้ใหญ่ ทางทวารหนัก ทางช่องคลอด ทางตาและระบบน าส่งยีน 
หัวข้อเรื่องและประเด็นในปัจจุบันด้านเทคโนโลยีการน าส่งยาในรูปแบบต่างๆ 
  Concept and theory of nasal, pulmonary, transdermal, parenteral, buccal, 
colonic, rectal, vaginal, ocular and gene delivery system, current topics and issues in drug 
delivery technology 
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0703 914 เภสัชนาโนเทคโนโลยี          3(2-3-4) 
Pharmaceutical Nanotechnology  

  ทฤษฎีและวิธีการเตรียมโพลิเมอลิกนาโนพาร์ทิเคิล ลิปิดนาโนแคริเออร์ ไมโครอิมัลชัน  
นาโนอิมัลชันและระบบเวสิคูล่า การวัดและการประเมินขนาดอนุภาค ศักย์ซีต้า พ้ืนผิวอนุภาค ความสามารถ
ในการกักเก็บ การปลดปล่อยและการซึมผ่าน การศึกษาความคงตัว การศึกษาความปลอดภัยและความเป็น
พิษ การประยุกต์ใช้  เภสัชนาโนเทคโนโลยี 
  Theory and preparation of polymeric nanoparticle, lipid nanocarrier, 
microemulsions, nanoemulsions and vesicular system, measurement and evaluation of 
particle size, zeta potential, surface morphology, entrapment efficiency, release and 
permeation, stability test, safety and toxicity studies, application of pharmaceutical 
nanotechnology 
 
0703 915 เทคนิคการพัฒนาต ารับยาขั้นสูง      3(2-3-4) 
  Advanced Formulation Technique   
  การศึกษาก่อนการตั้งต ารับ เทคนิคการตั้งต ารับและแก้ปัญหายาเตรียมรูปแบบของเหลว 
ของกึ่งแข็ง ของแข็งและรูปแบบยาที่ควบคุมการปลดปล่อย  

Preformulation, formulation techniques and problem solving of liquid, semi-
solid, solid and controlled release dosage forms 
 
0703 916 พฤกษเคมีขั้นสูง        3(2-3-4) 
  Advanced Phytochemistry 
  ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่มีฤทธิ์
ทางยาจากพืช การค้นพบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเป็นยาใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับยาที่มี
จ าหน่าย         ในท้องตลาดที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ 
  Biosynthesis pathway of secondary metabolites important in medicinal plants, 
biological assay of the pharmacological active compounds in plants, discovery and 
development of natural products for developing as a new drug, discussion of marketed 
drugs from natural origin 
 
0703 917 เคมีทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Medicinal Chemistry of Natural Products 
 การค้นพบและการพัฒนายาจากสมุนไพร คุณสมบัติด้านโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ในการออก

ฤทธิ์ของยา เป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา อันตรกิริยาระดับโมเลกุล ความแรงของยา เมแทบอลิสมของยาและ
เภสัชจลนศาสตร์ กรณีศึกษาและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยเคมีทางยา  

 Drug discovery and development from medicinal plants, structural and 
physico-chemical properties governing drug action, target of drug action, molecular 
interaction, drug potency, drug metabolism and pharmacokinetics, case study and tools 
used in medicinal chemistry research 
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0703 907 เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง       3(2-3-4) 
  Advanced Pharmaceutical Analysis 
  เภสัชวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านความคงตัวของยา การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ    ในตัวอย่างสารชีวภาพ สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล 
  Pharmaceutical analysis and its applications in drug stability study, 
quantitative analysis in biological samples, statistical techniques and computer software for 
data calculation and analysis 
 
0703 908 เทคนิคการแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์  3(2-3-4) 
  Separation Techniques and Structure Elucidation of Organic Compounds 
  เทคนิคการสกัดและแยกสารส าคัญจากสมุนไพร การสกัดด้วยวัฏภาคของเหลว การสกัด
ด้วยวัฏภาคของแข็ง การสกัดสารเฉพาะกลุ่ม เทคนิคการแยกทางโครมาโตกราฟี ได้แก่ รงคเลขผิวบาง การ
แยกโดยใช้การหมุนระนาบ การแยกโดยใช้แรงดันระดับกลาง การแยกโดยใช้แรงดันระดับสูง การพิสูจน์
โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีและนิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปคโตรสโคปี  
     Extraction and separation techniques of active compounds from medicinal 
plants, liquid -liquid extraction, solid phase extraction, extraction methods for individual 
chemical groups, separation by chromatography methods; thin layer chromatography, 
rotation planar separation, medium pressure separation, high pressure separation, structure 
elucidation of organic compounds by mass spectrometry, infra-red spectroscopy and nuclear 
magnetic resonance spectroscopy  
 
0703 911 การจัดท ามาตรฐานพืชสมุนไพร      2(1-3-2) 
  Standardization of Medicinal Plants 
  การจัดท ามาตรฐานพืชสมุนไพรตามหัวข้อในเภสัชต ารับ การประเมินทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณของยาสมุนไพรโดยวิธีการต่างๆ 
  Standardization of medicinal plants according to pharmacopoeia, qualitative 
and quantitative evaluation of herbal drugs using various methods 
 
0703 912 เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์      3(2-3-4) 
  Applied Thai Traditional Pharmacy 
  วัตถุท่ีใช้เป็นยารักษาโรค ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ธาตุและจุลินทรีย์ สรรพคุณและรสของยาแผน
ไทย การตั้งต ารับยาและการวิเคราะห์ต ารับยาแผนไทย 
  Sources of raw materials; plants, animals, minerals and micro-organisms, 
properties and tastes of Thai traditional medicines, formulation and analysis of Thai 
traditional preparation 
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0703 918 เภสัชกรรมแผนจีน       2(2-0-4) 
  Chinese Traditional Pharmacy 
  ประวัติการแพทย์แผนจีน สาเหตุการเกิดโรคและพยาธิวิทยา สมุนไพรในเภสัชต ารับ
การแพทย์แผนจีน การตั้งต ารับยา อันตรกิริยาเชิงซ้อนของสารเคมีในต ารับยาแผนจีน การแบ่งชนิดของสูตร
ต ารับยา รูปแบบยาเตรียม หลักการบ าบัดโรคโดยใช้สมุนไพร 
  Historical background of Chinese traditional medicine, etiology and pathology 
of disorders, medicinal plants in Chinese materia medica, formulation, complicated 
interactions between chemical ingredients in Chinese traditional formulas, classification of 
the formulas, pharmaceutical dosage forms, principle of herbal therapy 
 
0703 919 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์      3(3-0-6) 
  Applied Ethnobotany 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืชท้องถิ่น ผลกระทบทางสังคมของพืชต่อวัฒนธรรมของ
มนุษย์   การใช้ประโยชน์จากพืชของคนพ้ืนถิ่นเพ่ือใช้เป็นอาหารและยา การวิจัยทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
  Relationship between people and local plants, social impact of plants on 
human culture, utilization of plants by native people for food and medicines, ethnobotany 
research  
 
0703 920 ชีวเคมีทางด้านเภสัชศาสตร์       3(3-0-6) 

Pharmaceutical Biochemistry 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของชีวโมเลกุล, โครงสร้างและการท างานของโปรตีน จลนศาสตร์

และการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ คาร์โบไฮเดรตและชีววิทยาของไกลแคน นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลิอิก 
ไขมันและเยื่อหุ้มชีวภาพ เมแทบอลิสมของชีวโมเลกุล การส่งสัญญาทางชีวภาพ ชีวพลังงานและชนิดของ
ปฏิกิริยาชีวเคมี ออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันและโฟโตฟอสโฟริเลชัน การควบคุมการแสดงออกของยีน การ
ควบคุมโดยฮอร์โมนและการบูรณาการเมแทลิสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กรณีศึกษางานวิจัยทางชีวเคมี
ทางด้านเภสัชศาสตร์ 

Physicochemical properties of biomolecules, protein structure and function, 
enzyme kinetic and catalysis, carbohydrate and glycobiology, nucleotide and nucleic acid, 
lipid and biomembrane, metabolism of biomolecule, biosignaling, bioenergetic and 
biochemical reaction types, oxidative phosphorylation and photophosphorylation, regulation 
of gene expression, hormonal regulation and integration of mammalian metabolism, case 
study in pharmaceutical biochemical research 
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หมวดประสบการณ์การวิจัย  
0701 951 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
  Dissertation  
  การหาปัญหาวิจัย การออกแบบงานวิจัยและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย การด าเนินการวิจัย          
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยงานวิจัยที่เป็น
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ด้านเภสัชศาสตร์ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  Defining research problems, designing and developing a research proposal, 
conducting research, analyzing research data, writing a dissertation and disseminating 
research findings which contribute a new body of knowledge or new methodology in the 
area of pharmacy under a close supervision of dissertation advisory committee 
 
0701 952 วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 
  Dissertation  
  การหาปัญหาวิจัย การออกแบบงานวิจัยและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การ
เขียนผลงานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่หรือวิธีการใหม่ด้านเภสัชศาสตร์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  Defining research problems, designing and developing a research proposal, 
conducting research, writing a dissertation and disseminating research findings which 
contribute a new body of knowledge or new methodology in the area of pharmacy under a 
close supervision of dissertation advisory committee 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าใช้จ่าย (บาท) หลักสูตร 
แบบ 1.1 ,1.2 

หลักสูตร 
แบบ 2.2 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 48,500 
(6 ภาคการศึกษา) 

48,500 
(8 ภาคการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี 97,000 (3 ปี) 97,000 (4 ปี) 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต 291,000 388,000 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
1.* ผศ.ดร.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 

(ประธานหลักสูตร) 
Outcome research ornanong.w@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.ปวิตรา พูลบุตร Pharmacology pawitra.p@msu.ac.th 
4. รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว Quality control of medicinal 

plant, Thai Traditional 
medicine 

somsak.n@msu.ac.th 
 

5. 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 

6. รศ.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 
 

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

kritsanee.s@msu.ac.th 

8. ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล  Formulation development catheleeya.m@msu.ac.th 
9. ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง Drug use in elderly, rational 

drug use, pharmacy 
education and community-
based learning. 

chanuttha.p@msu.ac.th 
 

10. ผศ.ดร.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช Outcome research tananan.r@msu.ac.th 
11. ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง Pharmaceutical Chemistry bunleu.s@msu.ac.th 
12. ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชนี Pharmacology benjamart.w@msu.ac.th 
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ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
13.* ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง Pharmaceutical Botany and 

Pharmacognosy 
prasoborn.r@msu.ac.th 
 

14. ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care in 
chronic diseases 

phayom.s@msu.ac.th 
 

15. ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสวุรรณ Pharmaceutical, 
cosmeceutical, herbal 

pornpun.l@msu.ac.th 
 

16. ผศ.ดร.พีรยา ศรีผ่อง Pharmaceutical care and 
Pharmacokinetics 

peeraya.s@msu.ac.th 
 

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

pattarin.k@msu.ac.th 
 

18.* ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ Pharmaceutical Botany and 
Pharmacognosy 

methin.p@msu.ac.th 
 

19. ผศ.ดร.รจเรศ นิธืไพจิตร Clinical pharmacy, 
pharmaceutical care in 
chronic diseases, and TDM 

rodchares.n@msu.ac.th 
 

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

ratree.m@msu.ac.th 
 

21. ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ Pharmaceutical Botany, 
Pharmacognosy 

rujiluk.r@msu.ac.th 
 

22. ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู Pharmacognosy and Quality 
control of herbal medicines 
and formula 

wanida.c@msu.ac.th 
 

23. ผศ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล Formulation development wanwisa.k@msu.ac.th 
24.* ผศ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ Pharmaceutical 

microbiology, Biological 
activity of natural product 

sakulrat.r@msu.ac.th 
 

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

somsak.a@msu.ac.th 
 

26. ผศ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา Clinical pharmacy and 
pharmaceutical care in 
chronic diseases and 
psychiatrics. 

saithip.s@msu.ac.th 

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

suratchada.k@msu.ac.th 
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ที ่ ชื่อสกุล Research area Email 
28.* ผศ.ดร.อชิดา จารุโชติกมล Pharmacology atika.j@msu.ac.th 
29. อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม Clinical pharmacy and 

pharmacogenomics 
wanarat.a@msu.ac.th 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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