
































































































































































































































































































 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสําอาง  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การขอปิดหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
อนุมัติการปดิหลักสูตรนีแ้ล้ว 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2563  



2 
 

 
การขอปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
สํานักวิชาเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง  
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Drug and Cosmetics 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง) 
  ช่ือย่อ :  วท.ม. (วิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง) 
ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม : Master of Science (Drug and Cosmetics) 
  ช่ือย่อ :  M.Sc. (Drug and Cosmetics) 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  

4. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการด้านยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้และเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมอุตสาหการ
และวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าด้วยกัน เพ่ือนําไปสู่การเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองสําอาง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี
งาม เพ่ือให้สอดคล้องกับความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและในระดับสากล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสําอาง เริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้าเรียนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
และต้ังแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557-2562) มีนักศึกษาจํานวน 5 คน โดยนักศึกษา 2 คน 
สําเร็จการศึกษาแล้ว และนักศึกษา 3 คน ขอลาออกจากการศึกษา 
 จากการประเมินหลักสูตรด้วยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ประเมินคุณภาพ และวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตร การเรียนการสอน ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานจากผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการประเมินผลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร ปัญหาและข้อจํากัดที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร พบว่า
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หลักสูตรรับนักศึกษาได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาต่อน้อยลง 
ผู้สมัครส่วนใหญ่ต้องการทุนการศึกษา แต่ไม่มีศักยภาพหรือคุณสมบุติเพียงพอที่จะได้รับทุน 
นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมีการเรียนปรับพ้ืนฐานและปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้มีพ้ืนฐานทางเภสัชศาสตร์ ทําให้ในปีการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาลาออกจากหลักสูตรจํานวน 3 คน ส่วนในปีการศึกษา 2558  2560 และ 2561 ไม่มีผู้สมัคร
เข้าศึกษาในหลักสูตร ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายสนับสนุนหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
ดังน้ันหลักสูตรจึงไม่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และขอปิดหลักสูตรเพราะนักศึกษาในหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาครบถ้วนภายในปีการศึกษา 1/2562 แล้ว 

5. การดําเนินการปิดหลักสูตร 
5.1   ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิชาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 
5.2   ผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
5.3   ผ่านการอนุมติัจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2563 
6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557) โดยสมบูรณ์ 
7. กําหนดการปดิสอน 

ปีการศึกษา 2562 
8. อาจารย์ 

8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าฟ้า เสริมแก้ว 
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซห่ยุ่น 

8.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวานิชกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าฟ้า เสริมแก้ว 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน 
6. อาจารย์ ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล 
7. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ 
8. อาจารย์ ดร.ธนัชพร  แสงไฟ 
9. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง 
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10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์  บุญรว่มแก้ว 
11. อาจารย์ ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น 

9. การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร 
9.1 การจัดการศึกษา  
ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดยมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
9.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบบ ก1 แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับ 

- รายวิชาบังคับ 
- รายวิชาสัมมนา 

4*
0 
4* 

16
16 
4* 

2. หมวดวิชาเลือก 0 16
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 48 16

จํานวนหน่วยกิตรวม 48 48
* หมายถึงไม่นับหน่วยกิต 

10. ผลการดําเนนิงาน 
จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่รับ (คน) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษา (คน) 

2557 1 0
2558 0 0

2559 4 
0

(ลาออก 3 คน) 
2560 0 1
2561 0 0
2562 0 1
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