
แบบฟอร์มการรายงานการด าเนนิการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต  
ผู้รายงานข้อมูล  ผศ. ดร. เภสัชกรหญิงปิยนุช ทองผาสุก ต าแหน่ง หัวหน้าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 

 เบอร์โทร 02-997-2200 ต่อ 1478 

ล าดบั สถานทีต่ั้ง จงัหวดั หลกัสูตร สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษา 
ทีย่งัไม่ส าเร็จ 

 ปีการศึกษา 2556-
2559  

การด าเนินการ 

มตสิภา
เห็นชอบ 
การ

ด าเนินการ 
1. มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต   
 

พฤกษเวชศาสตร์       2  คน 1. หลกัสูตรรับนักศึกษาเขา้มาในปีการศึกษา 2556-2559 
จ านวน 7 คน 

2. ขอปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีจะเข้าใหม่ตั้ งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป 

3. เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 ทางคณะฯ ไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และได้
เป ล่ียน ช่ือหลัก สูตร เ ป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) โดยไดค้วบรวมหลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฤกษเวชศาสตร์เขา้เป็น
หลักสูตรเดียวกัน และจะเร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ในปี
การศึกษา 2560   

4. นกัศึกษา ไม่ประสงคจ์ะศึกษาต่อ จ านวน 4 คน ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 คน และท่ียงั
ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน แบ่งเป็น  
- สอบผ่านการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในปี

การศึกษา 2558 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ภายในปีการศึกษา 2560 

- อีก 1 คน รักษาสภาพนกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 

- ในปีการศึกษา 2562 คาดวา่จะไม่มีนกัศึกษาอยูใ่น
หลกัสูตร 

 





รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2560 
วนัพุธที ่  22    มีนาคม   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์  กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
12. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 
14. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
15. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
18. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วชิาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมติัปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษเวช
ศาสตร์ เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 ทางคณะฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 
และไดเ้ปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) โดยไดค้วบรวมหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฤกษเวชศาสตร์เขา้เป็นหลกัสูตรเดียวกนั และจะเร่ิมใชห้ลกัสูตรใหม่ในปี
การศึกษา 2560   
  ดงันั้น  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วิชาพฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีไดรั้บการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแล้ว    
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชา
พฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


