ประวัติความเป็นมาสานักวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี “กาญจนาภิเษก” ที่จัดให้มีองค์ประกอบ
ของอุทยานเป็น 11 อุทยาน ประกอบด้วย อุทยาน เทอดพระเกียรติ อุทยานสัมมนาและสาธิต อุทยาน
ไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน์ เขตการศึกษา อุทยานพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานโบราณคดี อุทยาน
สิ่งแวดล้อม และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเขตการศึกษานั้นมี “ศูนย์การแพทย์ ” เป็น
องค์ป ระกอบที่ส าคัญอยู่ด้ว ยศูน ย์ การแพทย์นี้จะเป็นแหล่ งให้ การศึกษาวิช าชีพเฉพาะแก่นักศึกษาแพทย์
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบาบัดและอื่นๆ และยังกาหนดให้บริการและวิจัย
ทางการแพทย์ด้วย ประกอบกับความต้องการของชาวนครศรีธรรมราชที่จะให้สานักวิชาแพทยศาสตร์ และ
สานักวิชา / หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพ” ขึ้น (โดยร่วมกับ ประชาชนและจังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการดังกล่ าวนี้จะเป็นการ
ดาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
1) การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (ให้กระทรวงสาธารสุข) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมมือกั บโรงพยาบาลระดับต่างๆ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่มีอยู่แล้วในจังหวัด
นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การส่วนบริหารตาบล
2) เพื่อกระจายบุคลากรเหล่านี้ลงในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (โดยบัณฑิตใช้ทุนซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และ อบต.)
3) เพื่อวิจัยศึกษากระบวนการบริการสุขภาพต้นแบบในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
นาไปใช้ในพื้นที่ที่อื่นได้ด้วย
ดังนั้ นการจั ดทาโครงการพัฒนาระบบสุขภาพนี่จะเน้นการพัฒ นาในจังหวัดนครศรีธ รรมราชและ
ภาคใต้ตอนบนก่อน โดยมีการจัดโครงสร้างขององค์กรในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประสานงานแบบ
องค์รวมในลักษณะ “วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ” และองค์กรดาเนินการเป็น “สานักวิชาใหม่” และสานัก
วิชาเดิม และ “สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” ที่เชื่อมโยงกับองค์กรหลักที่มีอยู่แล้ว
ได้แก่สานักวิชาสหเวชศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการดังกล่าวนี้จะทาการผลิ ตและกระจายแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ขาดแคลนและกระจายลงในพื้นที่ที่ต้องการบุคลากรเหล่านี้อย่างทั่วถึงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และภาคใต้ตอนบน พร้อมกันนี้ก็จะศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสุขภาพแก่ชุมชนในระดับรากหญ้า (ปฐม
ภูมิ) ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนาไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่นได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาการสุ ขภาพในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2548 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ที่ประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
โมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่
3/2548 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 ณ ห้องโมคลานชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัย
ลั ก ษณ์ ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการพัฒ นาระบบสุ ข ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย และ
โครงสร้ า งองค์ ก รซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาการสุ ข ภาพ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาการสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสานักวิชาใหม่ (สานักวิชาแพทย์ศาสตร์ และสานักวิชาเภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสานักวิชาใหม่เพิ่มเติม และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรเภสัชบัณฑิต ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 202/2548
เพื่อทาหน้าที่จัดทาและพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้
1. นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี

ที่ปรึกษา

2. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

ที่ปรึกษา

3. ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์

ประธานกรรมการ

4. รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี

กรรมการ

5. รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสงข์

กรรมการ

6. ผศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์

กรรมการ

7. รศ.ดร.เพชรัตน์ พงษ์เจริญสุข

กรรมการ

8. ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์

กรรมการ

9. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา

กรรมการ

10.ผศ. ดร.มารวย เมฆานวกุล

กรรมการ

11.รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา

กรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวพรพิมล ปัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) และโครงการจัดตั้งสานักวิชาเภสัช
ศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548

โดยคณะทางานได้จั ด ท าการศึ ก ษาวิ จัย การขอเปิ ด หลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 9 และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเภสัชกรคู่สัญญา เพิ่มเติมเพื่อ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป โดยหลักสูต รเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร
ใหม่ 2549)
และโครงการจัดตั้งสานักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง โมคลาน
และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 และสภา
เภสัชกรรมได้รับทราบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ) แล้ว
หลังจากนั้นได้จัดทาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( พ.ศ. 2551) ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอน 6
ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วได้มีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษา (มคอ.) เป็น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

