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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
เรื่อง การรบัสมัครนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา ประจําปกีารศกึษา 2561 

ลงวันที่   26   กุมภาพนัธ์   2561 
……………………………………………………. 

 

หลกัสตูร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 

สํานักวิชา  เภสัชศาสตร์ 
 

สาขา   วิทยาการด้านยาและเคร่ืองสําอาง 
 

แผนการศกึษา  แผน ก แบบ ก๑ เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์ 
  แผน ก แบบ ก๒ เน้นการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา 

 

จํานวนรบันักศึกษา  ๕ คน 
  

คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิ์สมัคร 
๑. ผู้มีสทิธิ์สมัครเข้าเรียนในหลกัสตูร แบบ ก ๑ 

๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ หรือ 

๑.๒ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์การ
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา และมีประสบการณ์
การวิจัย โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือผลิตผลงานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

๒. ผู้มีสทิธิ์สมัครเข้าเรียนในหลกัสตูร แบบ ก ๒ 
๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ หรือ 

๒.๒ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่มีประสบการณ์การ
ทํางานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา 

๓. มีคณุสมบตัิอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเหน็ชอบ โดยผู้สมัครต้องส่งแบบรายงาน
ประวัติและผลงานประกอบการสมัครเพ่ิมเติม ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รับสมัคร 

 

ลักษณะการสอบ/รายวิชาทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ ์โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
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อาจารย์ประจําหลกัสตูร และความเชี่ยวชาญ 

อาจารย์ ความเชี่ยวชาญ 
1. ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์ - Pharmaceutical chemistry 

- Drug delivery system 
- Bioavailability and bioequivalent study 

2. ผศ.ดร.นมนต์  หิรัญ - Development of materials for pharmaceutical applications 
- Physicochemical characterization of drugs and polymers 

3. ผศ.ดร.สมชาย  สวัสดี - Pharmaceutical aerosol 
- Pharmaceutical technology 
- Drug delivery system 
- Industrial pharmacy and physical pharmacy 

4. ผศ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน - Pharmaceutical chemistry  - Pharmaceutical biotechnology 
- Molecular biology 

5. อาจารย์ ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล - Plant tissue culture    - Pharmacognosy 
- Antibody production and immunoassay 

6. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ - Nanotechnology 
- Pharmaceutical technology 
- Drug delivery system 
- Cosmetic sciences  

7. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ - Pharmaceutical analysis 
- Polyelectrolyte complex for pharmaceutical application 
- Thermo-responsive biopolymers for drug delivery system 

8. อาจารย์ ดร.นํ้าฟ้า  เสริมแก้ว - Pharmaceutical technology 
- Drug delivery system 

9. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์  บุญรว่มแก้ว - Neurophysiology 
- Oxidative stress parameters 
- Parkinsonism-like symptoms model 

10. อาจารย์ ดร.สุริยัน  เต็งใหญ ่ - Medicinal chemistry 
- Pharmaceutical analysis 
- Clinical pharmacokinetics 
- Chemistry of natural products 

11. อาจารย์ ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น - Pharmaceutical technology 
- Drug delivery system 
- Cosmetic sciences 

หมายเหตุ ๑. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และระดับปริญญาเอก แบบ ๒ (๒.๑, ๒.๒) กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 
     ๕ คน หลักสูตรจะพิจารณารับเข้าศึกษาในแผน/แบบอ่ืนแทน 

๒. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 

 อาจารย์ ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น 
 โทรศัพท์   ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๒๕, ๐ ๗๕๖๗ ๒๘๐๘-๑๐, ๐๙ ๘๖๗๐ ๕๒๘๘  
 E-mail : attawadee.sa@wu.ac.th  


