รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
กรรมการ
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๕. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๘. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
กรรมการ
(ดร.สุภาวดี พาหิระ)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กรรมการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๑๐. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๒. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)

45

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๒. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ติดราชการ
ติดราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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10

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม (ลูกจ้างรายวัน) จานวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวโยษิตา ไทยรุ่งกุล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การลงข้ อ มู ล ใบสั่ ง ซื้ อ ในระบบ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งครบวงจร (ระบบ e-GP)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอัตรา
ค่าจ้าง จานวน ๓๐๕ บาท ต่อวัน โดยใช้เงินกองทุนวิจัยฯ (นอกระบบงานวิจัยฯ) ระยะเวลาการจ้างงาน ประมาณ ๓ เดือน

15

มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๓

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรือ่ งที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
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๒

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี5

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

10

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

15

20

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence synthesis in healthcare and
Social sciences โดยมติคณะกรรมการประจาคณะเภสั ช ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Evidence synthesis in healthcare and Social sciences (โครงการนอก
แผนปฏิบั ติการประจาปี ๒๕๖๑) โดยมติที่ป ระชุมเห็น ชอบให้ ถอนเรื่อง และขอรายละเอียดเพิ่ มเติม และเห็ นชอบให้ เก็บ
ค่าลงทะเบี ยนส าหรับ ผู้เข้าร่วมประชุ มภายนอก น ากลับ เข้าพิ จารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวัน ที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑
มติ :

25

30

อนุมัติโครงการ โดยให้มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
- บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
- บุคลากรและนิสิต หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๕๐๐ บาท
- บุคลากรและนิสิต หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมวาระ
พิ เศษ เรื่ อง ประชุ มหารือความร่ วมมื อทางวิ ชาการกั บบริษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน) เมื่ อวั นที่ ๒๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ๒ โดยมีมติ มอบคณะเภสัชศาสตร์พิจารณาในการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผู้ประกอบการเครื่องสาอาง ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

35

มติ : ๑. มอบหัวหน้าภาควิชา ส่งรายชื่อตัวแทนภาควิชาให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เพื่อนัดประชุมหารือกันต่อไป
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เป็นผู้ประสานงานกลาง
40

๔.๑.๒ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จานวน ๓ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการบริหารจัดการยางพาราของประเทศเป็นระบบ และครบวงจร

๓
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๒. ด้านสังคม ประเด็นการเร่งรัดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่น ดิ นและอื่ น ๆ ประเด็น การน าผลงานวิจั ย สิ่งประดิษ ฐ์ และนวัต กรรมที่
หน่วยงานต่างๆ ได้นามาจัดแสดงตามสถานที่ราชการหรือการประชุมต่างๆ มาดาเนินการต่อยอดหรือ
นาไปพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประสานมายังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการตามแบบรายงานผลฯ ให้จังหวัดพิษณุโลกทราบทุก
วั น ที่ ๒๕ ของทุ กเดื อน จนกว่ าการด าเนิ น การจะแล้ วเสร็ จ ทั้ งนี้ ขอให้ รายงานข้ อมู ลทาง E-mail :
phitlok2009@hotmail.com อีกทางหนึ่ง
มติ : มอบผู้ประสานงานวิจัย ประสานงานและจัดทารายงานในด้านการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมฯ โดยให้
รายงานทุก ๖ เดือน
๔.๑.๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ BPE-2018 โดยบริษัทไทย-มาฮาล แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยีจากัด กาหนดจัดงาน
Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018) ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อี เว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิตยาจากทั่วโลก
๒. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ
๓. เพื่อให้เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานฯ และสามารถส่งคณาจารย์หรือนักศึกษาเข้าร่วมงานได้
จานวน ๑๐ ท่าน และจัดเตรียมบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ โดยทางผู้จัดงานจะจัดเตรียมบอร์ด ขนาด ๑.๒ x ๓.๐
เมตร จานวน ๓ แผ่นไว้ให้บริเวณนิทรรศการ
มติ: ๑. มอบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท สอบถามผู้สนใจเข้าร่วม จานวน
๑๐ คน โดยแจ้งชื่อ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
๒. คณะฯ สนับสนุนรถตู้ จานวน ๑ คัน และที่พัก ๑ คืน โดยใช้งบประมาณของคณะฯ
๓. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา เป็นผู้ประสานงาน
๔.๑.๔ การคัดเลื อกข้าราชการพลเรือนดี เด่ น ประจ าปี พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ โดยมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จะ
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ แ ละแนวทางที่ ก าหนด เพื่ อ เสนอรายชื่ อ ให้
กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๑
ตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
-ระดับผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
-ระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
-รองศาสตราจารย์

กลุ่มที่ ๒
ตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
-ระดับผู้อานวยการกองหรือ
เทียบเท่า
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
-อาจารย์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
-ระดับชานาญการ
-ระดับชานาญการพิเศษ

กลุ่มที่ ๓
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
-ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
-ระดับปฏิบัติงาน
-ระดับชานาญงาน

กลุ่มที่ ๔
ลูกจ้างประจา

๔

กลุ่มที่ ๑

มติ :
5

กลุ่มที่ ๒
ตาแหน่งประเภททั่วไป
-ระดับชานาญงานพิเศษ

กลุ่มที่ ๓

กลุ่มที่ ๔

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี ในกลุ่มที่ ๒ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
๒. มอบนางกมลณิชา ฉิมแย้ม ประสานงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

10

15

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-ไม่มี-

20

25

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรัต น์ โลหิ ต นาวี หั ว หน้ า ภาควิช าเภสั ช กรรมปฏิบั ติ เสนอเพื่ อพิ จ ารณา
รายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
รับผิดชอบ ดังนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
๑๙๙๑๔๑
Introduction to Pharmacy Profession
๑๙๙๓๓๑
Pharmacology I
๑๙๙๓๓๓
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
๑๙๙๓๔๑
Principle of Public Health
๑๕๑๔๒๕
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
๑๙๙๔๕๑
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
๑๙๙๔๕๓
Applied Pharmacotherapeutics II
๑๙๙๕๔๑
Professional Communication
๑๙๙๕๔๒
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
๑๙๙๕๔๓
Basic Pharmacoeconomics
๑๙๙๕๕๑
Applied Pharmacotherapeutics III
นิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนอกคณะฯ และรายวิชาเลือกเสรี
๑๕๔๓๐๖
Pharmacology for Dentistry I
๑๕๖๔๔๒
Tobacco and Health

๕

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๑๕๗๓๕๒
Law and Ethics in Cosmetic Sciences
5

10

15

มติ :

รับรองรายงานผลการประเมิน
เสนอแนะเพิ่มเติม
-รายวิชา ๑๙๙๔๕๓ เภสัชบาบัดประยุกต์ ๒ (Applied Pharmacotherapeutics II) ในส่วนปฏิบัติการ Integrated
skill นิสิตได้คะแนนน้อยจึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบรายวิชานาไปปรึกษาร่วมกัน และแจ้งให้นิสิตทราบผลคะแนนในส่วนนี้
-รายวิชา ๑๙๙๕๔๑ การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional Communication) เนื่องจากนิสิตได้เกรด A จานวนมาก
จึงให้ผู้รับผิดชอบรายวิชานาไปพิจารณาการตัดเกรดในครั้งต่อไป การตัดเกรด A ช่วงคะแนนดิบ A เดิม ≥ ๘๐ หรือจะปรับเพิ่ม
๘๕
-รายวิ ช า ๑๙๙๕๕๑ เภสั ช บ าบั ด ประยุ ก ต์ (Applied Pharmacotherapeutics III) ให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิ ช าน าไป
พิจารณาการตัดเกรดในครั้งต่อไป การตัดเกรด A ช่วงคะแนนดิบ A เดิม ≥ ๗๕ หรือต้องปรับให้มากกว่าเดิม
๔.๗.๒ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ท ธาทิ พ ย์ มากมี หั ว หน้ า ภาควิ ช าเภสั ช เคมี และเภสั ช เวท เสนอเพื่ อ
พิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิ สิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท รับผิดชอบ ดังนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
๑๙๙๓๐๑
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
๑๙๙๓๐๓
Introduction to Pharmaceutical Chemistry
๑๙๙๓๑๑
Introduction to Pharmacognosy
๑๙๙๔๐๑
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
๑๙๙๔๑๑
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I

20

25

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๑๕๗๓๒๑
Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II
๑๕๗๓๓๑
Natural Products for Cosmetics I
30

มติ :

35

๔.๗.๓ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการ
ประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม รับผิดชอบ
ดังนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
๑๙๙๒๒๑
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
๑๙๙๓๒๑
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
๑๙๙๔๒๑
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV

40

รับรองรายงานผลการประเมิน

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๑๕๗๒๐๑
Introduction to Cosmetic Formulation
๑๕๗๓๐๑
Cosmetic Formulation II

๖

๑๕๗๓๐๒
๑๕๗๔๑๔
๑๕๗๔๑๑
5

10

15

Stability and Stablilzation of Cosmetic Products
Cosmetic Packaging and Labeling
Cosmetic Product Development

มติ :

รับรองรายงานผลการประเมิน
เสนอแนะเพิ่มเติม
-รายวิชา ๑๕๗๔๑๔ วิชา ฉลากและภารชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เสนอให้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณา
ในการจัดสอบข้อเขียนกลางภาคเพิ่ม จากเดิมที่มีการสอบปลายภาคครั้งเดียว
๔.๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชการและเภสัชศาสตร์ศึกษา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชาการกลาง /หน่วยพัฒนา
และประสานการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาการกลาง
๒๐๕๒๐๑
Communicative English for Academic Analysis
๑๕๗๔๙๗
Seminar
๑๕๗๔๙๙
Undergraduate Thesis
๑๗๐๓๗๑
Special Research Topic in Drugs, Chemicals, and Natural Products
นิสิตระดับปริญญาตรี หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
๑๙๙๕๕๔
Pharmacy Training I

20

มติ :
25

30

35

40

รับรองรายงานผลการประเมิน
-รายวิช า ๑๕๗๔๙๙ วิช า วิท ยานิ พ นธ์ระดั บ ปริญ ญาตรี (Undergrad Thesis) ส าหรับ นิ สิ ต เครื่องส าอางฯ มอบ
ผู้รับผิดชอบจัดให้มีการอบรมนิสิตเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับนิสิตก่อน
๔.๗.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทพิ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
รายวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
๑๖๐๗๐๓
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
๑๖๐๗๐๔
Research Methodology in Health Sciences
๑๖๔๗๐๑
Advanced Cell and Molecular Biology
๑๖๔๗๐๒
Principle of Pharmacology
รายวิชาสัมมนา และวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เครื่อ งส าอาง
๑๕๙๗๙๕
Seminar II
๑๕๙๗๙๐
Thesis I, Type A1
๑๕๙๗๙๒
Thesis III, Type A1
๑๕๙๗๑๔
Emulsion-Surfactant Technology in Cosmetics
๑๖๒๗๐๑
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Sciences Research I

๗

รายวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช เคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ
๑๕๙๗๙๕
Seminar II
๑๖๒๗๙๘
Thesis I, Type A2
5

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
๑๖๔๗๙๖
Seminar I
๑๖๔๗๙๗
Seminar II
๑๖๔๗๐๘
Pharmacokinetics Modeling
๑๖๔๗๙๐
Thesis I, Type A 1
๑๖๔๗๙๒
Thesis III, Type A 1
๑๖๔๗๙๘
Thesis I, Type A 2

10

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๑๕๙๘๐๗
Seminar I
๑๕๙๘๐๘
Seminar II
๑๕๙๘๐๑
Dissertation I, Type 1.1
๑๕๙๘๐๒
Dissertation II, Type 1.1
๑๕๙๘๐๓
Dissertation III, Type 1.1
๑๕๙๘๐๖
Dissertation VI, Type 1.1
๑๕๙๘๙๑
Dissertation I, Type 1.2
๑๕๙๘๙๕
Dissertation V, Type 1.2
๑๕๙๘๙๘
Dissertation VIII, Type 1.2

15

20

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
๑๕๑๗๓๑
Pharmacotherapy I
๑๕๑๗๔๑
Community Pharmacy Management I
๑๕๑๗๔๓
Technology in Community Pharmacy
๑๕๑๗๔๗
Laws and Ethics in Community Pharmacy
๑๕๘๗๕๑
Research Methodology in Health Science A1
๑๖๕๗๙๐
Seminar Type A1
๑๖๕๗๙๑
Thesis I, Type A1
๑๖๕๗๙๒
Thesis II, Type A1
๑๖๕๗๙๓
Thesis II, Type A1
๑๖๕๗๙๖
Thesis II, Type A2
๑๖๕๗๙๗
Thesis III, Type A1

25

30

35

มติ :
40

รับรองรายงานผลการประเมิน
แก้ไข รายวิชา ๑๕๙๘๙๑ จากเดิม วิชา Dissertation VI, Type 1.2 เป็น Dissertation I, Type 1.2
แก้ไข รายวิชา ๑๕๙๘๙๘ จากเดิม วิชา Dissertation VII, Type 1.2 เป็น Dissertation VIII, Type 1.2
สาหรับรายวิชาทีน่ ิสิตติด I ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการภายในกาหนด

๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี10

15

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มีเลิกประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
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(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๙

