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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(ดร.สุภาวดี พาหิระ)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๙. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๒. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
ติดราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๓. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)

5
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)
๓. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.
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๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถวิ ท ย์ สมศิ ริ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
เกี่ยวกับ โครงผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบประชาคม และงานปี ใหม่ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๖๑ โดยงานปีใหม่จะจัดเป็นลักษณะให้แต่ละคณะฯ จัดอาหารเพื่อไปสบทบ ทั้งนี้ รอมติจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
มติ :

รับทราบ

15

๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องจากประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ทาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อดูกรอบและงบประมาณที่ใช้ ให้ทุกคณะทากรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
๒. อนุมัติกาหนดระดับตาแหน่งและประเมินค่างาน คณะเป็นนักวิชาการโสต ระดับชานาญการ
20

มติ :

25

30

รับทราบ

๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิว รนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง
จากประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. แต่งตั้งกรรมการวุฒาจารย์ เพื่อผลักดันการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ศาสตราจารย์ ดร.อานวย ถิฐาพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร. วิไล เทียนรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (มีการปรับคะแนนใหม่ เนื่องจากผลการวิจัย
สะท้อนการเทียบคะแนนเปลี่ยน) รวมนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์
เอ ๒ (๒๐) ถ้าไม่ผ่าน NULC จัดหลักสูตรเพื่ออบรม

35

มติ :

รับทราบ

40

๓

5

๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง
จากประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การใช้งานโปรแกรม iThesis
๒. รายงานการวิเคราะห์สถานภาพความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (รหัส ๕๓-๕๘)
๓. การเชิญผู้บริการเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ :

รับทราบ
๑.๑.๕ เรื่องจากคณะกรรมการอานวยการ ศ.ศ.ภ.ท.
-ไม่มี-

10

๑.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วัน ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ การจัดสอบรอบยอด
ภาคปฏิบัติการ (OSPE) โดยในบางสถานีนิสิตไม่สามารถทาข้อสอบได้
15

มติ : มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอและจากผู้คุมสอบ เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุง
รวมถึงชี้แจงนิสิต ซึ่งอาจประสานรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และครูนอกกรอบ ให้ช่วยได้
20

๑.๑.๗ ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ :
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30

๑.๑.๘ ด้ วย ผู้ ป ระกอบร้า นคาเฟ่ เดอ มอร์ ผู้ เช่ า พื้ น ที่ บ ริเวณชั้ น ล่ า งโถงกลางคณะเภสั ช ศาสตร์
เพื่อจาหน่วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความประสงค์ขออนุญาตงดให้บริการจาหน่ายสินค้าชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจาก
๑. ไม่สามารถจัดหาสินค้ามาจาหน่ายได้ตามราคาที่เคยตกลงทาสัญญาไว้ จานวนหลายรายการ
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา
๒. ขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบและปิดภาคการศึกษา ผู้ใช้บริการมีจานวนน้อย
๓. อยู่ระหว่างการรอผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อการต่อสัญญา โดย
หากไม่ผ่านการประเมินสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ :

35

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๙ สรุปผลการประชุม ขออนุมัติใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองยายขวัญ ๑๗๐ ไร่ (อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย) และขอถอนสภาพที่ดินที่อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินแปลงหนองยายขวัญ
๗๔๐ ไร่ (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงและสหกรณ์) ที่เสนอถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
และท่านอธิการบดีมีบัญชาความว่า “ทราบ แจ้งคณะและกองที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้กองกฎหมายจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานติดตามเรื่องโดยรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษประจามหาวิทยาลัยนเรศวร นายเดชา
ดีผดุง”

40

๔

มติ :
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15

รับทราบ

๑.๑.๑๐ ตามที่ได้มีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยจัด
ให้ มีการเสนอชื่อผู้ สมควรดารงตาแหน่ งดังกล่าว เมื่อวัน ที่ ๑๓-๑๕ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมี ผู้ได้รับการเสนอชื่อจานวน
๒๗ รายนั้น ทั้งนี้ ได้ดาเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้ว และมีผู้ตอบรับ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
๒. ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
๓. ดร.นัตศวดี อภิชาตวัฒนะ
มติ :

๑. รับทราบ
๒. กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ต้องรับตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา สอบถามเพื่อยืนยันการตอบรับ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถวิ ท ย์ สมศิ ริ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ก ารทรัพ ย์ สิ น และเทคโนโลยี
สารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การตรวจรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ (ร้านยา) รอบที่ ๑
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติ :

รับทราบ

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแบบประเมิ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยทั้งนี้ ได้มอบให้ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล เข้าร่วมประชุมฯแทน
25

มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

30

35

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม ขอรายงานผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมปั จฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแนะนาหน่วงงานให้แก่นิสิตบริบาล
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั น โชติ วิ ท ยา รองคณบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไป (๓.๐๑-๔.๐๐) ติดต่อกัน
๒ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๐) : มีคณะเภสัชศาสตร์จานวน ๕ หลักสูตร
๒. (ร่าง) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงาน
เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. ผลการจัดอันดับ QS Ranking 2016-2017
มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จากห้อง ภ.๔๑๐๙ ซึ่งมีความชื้น อาจมีผลการทบกับเครื่องมือได้ นั้น โดยมอบให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรมประสานหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี และเภสัชเวท เพื่อพิจารณาห้องที่จะย้ายเครื่องมือฯ ไปแทนห้อง ภ.๔๑๐๙
ทั้งนี้ ภาควิชาฯ จะนาเครื่องมือที่ห้อง ภ. ๔๑๐๙ เช่นเดิม แต่เนื่องจากมีตู้ที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อควบคุมความชื้นของ
เครื่องมือฯ ได้
มติ : ที่ประชุมพิจารณามอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานของตู้ดังกล่าว รวมถึงทดลอง
ดาเนินการติดตั้งเครื่องมือฯ หากไม่พอดีให้จัดหาห้องและสถานที่ใหม่ที่จะติดตั้งเครื่องมือต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรือ่ งที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี30

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่คณะฯ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และขอความอนุเคราะห์ของขวัญสนับสนุนการ
จัดงานฯ
35

มติ : รับทราบ

40

๖

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ รายงาน
การเงินคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- รายงานเงินนอกระบบ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
20

25

มติ : รับ รองรายงานการประชุ ม ฯ โดยพิ จ ารณาให้ ตั ด ข้อ ความของวาระที่ ๔.๘.๒ บรรทั ด ที่ ๕ “มาประจ าห้ อ ง
ภ. ๔๒๐๑” ออก
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติ :

30

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ตามมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ที่ประชุมมีมติให้งานโยบายและแผนสารวจข้อมูลการปรับ/
เปลี่ยนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ (ได้สารวจโดยใช้แบบฟอร์ม online กาหนดส่ง ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐) เพื่อ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ :link : https://goo.gl/r4ySmz

35

40

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
๒. เสนอ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการใหญ่ (มีกิจกรรมย่อย) ที่จัดต่อเนื่องทุกๆ ปี ให้ส่งบทสรุปผู้บริหารฯ ในแต่ละ
กิจกรรมย่อย พร้อมส่งโครงการเข้าแผนฯ ก่อนล่วงหน้า ในปีต่อไป เพื่อสะดวกในการบริหารงานของผู้บริหารชุดใหม่
๓. กรณี โครงการใหญ่ ที่ มีกิจกรรมย่อย มอบงานนโยบายและแผน และงานการเงิน น าไปตกลงรวมกัน โดย
มอบปวรวรรชร์ ทองคา เป็นผู้ประสานงานฯ

๗

5
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๓.๒.๒ ตามมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
(ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์
(ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์
(ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
โดยมี ม ติ ให้ ท บทวนเกณฑ์ ส านั กงานเลขานุ การ และเกณฑ์ ภ าควิ ช า ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๖ และ ๒.๗ นั้ น
สานักงานเลขานุการคณะฯ ได้ทบทวนในที่ประชุมกรรมการบริหารสานักงานเลขานุการคณะฯ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มี ม ติ ใช้ เกณฑ์ เดิ ม ส่ ว นเกณฑ์ ภ าควิ ช า ได้ จั ด หาข้ อ มู ล ประกอบเกณฑ์ ๒.๖ และ ๒.๗ จากเกณฑ์ ป ระเมิ น ระดั บ
หลักสูตร ประกอบการพิจารณาปรับเกณฑ์ภาควิชา ปี ๒๕๖๐
มติ :

15

20

25

30

35

๑. ตัวชี้วัดของภาควิชา เห็นชอบตามเสนอ
๒. ตัวชี้วัดของสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เสนอให้พิจารณาทบทวน ดังนี้
- ข้อ ๑.๑๐, ๑.๑๑, ๑.๑๒ และ ๒.๔ เสนอให้กาหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขแทน
- ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เสนอให้กาหนดเป้าหมายเป็นจานวนนิสิตแทนจานวนรายวิชา
๓. ตัวชี้วัดของสานักงานเลขานุการ เสนอให้พิจารณาตรวจสอบการกาหนดเป้าหมายในแต่ละปี

๓.๒.๓ ตามมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง กาหนดค่าบริการเครื่องมือสถานวิจัยเครื่องอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ประเด็น
๑. พิจารณากาหนดวงเงินงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ จากเงินคณะฯ
๒. พิจารณากาหนดแนวทางการให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ที่ใช้เครื่องมือของ
สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มติ : ๑. มอบให้ ส ถานวิ จั ย ฯ สรุป ยอดค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มแซมครุภั ณ ฑ์ ที่ ค ณะฯ รับ ผิ ด ชอบในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
เพื่อนามากาหนดวงเงินงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อไป
๒. การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญ ญาตรี ที่ใช้เครื่องมือที่มีการกาหนดค่าบริการ ของสถานวิจัยฯ
โดยเสนอให้ กาหนดเงิน สนั บ สนุ น ในอัต ราทุ น ละไม่ เกิน ๕,๐๐๐ บาท โดยให้ ผู้ ขอทุ น ด าเนิ น การขออนุ มั ติ พ ร้อมระบุ
งบประมาณในโครงร่างงานวิจัย และดาเนินการเบิกจ่ายตามการใช้จริง ทั้งนี้ ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขการรับทุน เช่น มี
ผลงานวิชาการตีพิมพ์
๓.๒.๔ ตามมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง การสอบของนิสิตประสบอุบัติเหตุ
ประเด็น พิจารณาคะแนนการสอบปฏิบัติการ ที่ทาการสอบภายหลังตารางสอบ
มติ :

พิจารณาเห็นชอบตามประกาศ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ แต่งตั้ง ดร.นิ พนธ์ สุ รพงษ์ รักเจริญ เป็ นประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร และกาลังจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๒๔๐ (๑๕/๒๕๖๐๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควร
ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อดังนี้
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการต่อไป
๔.๑.๒ การพิ จ ารณา Dr. Prabhu Britto Albert สั ญชาติ อินเดี ย ประสงค์สมั ครงาน ณ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Medical Electronics) จาก Anna University Chennal ประเทศอินเดีย
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท (Electronics & Communication Engineering specializing in Medical
Electronics) จาก Anna University Chennal ประเทศอินเดีย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.Eng. Electronics and Telecommunication Engineering) จาก
Bharathiar University ประเทศอินเดีย
- มีประสบการณ์ในการทาวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ด้าน Biosciences, Bioengineering,
Applied Biostatistics, Biomedical and Medical Sciences
มติ :

ที่ประชุมพิจารณาไม่รับ
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๔.๑.๓ การพิจารณาแนวทางการจัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการวิจัย
มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒. กรณีที่เป็นการจัดซื้อ software สอบถามการดาเนินการต่อไป
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๔.๑.๔ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง
๕๙๑ เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐ สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
35

มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณารับรองผลงาน
๒. มอบคุณกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการต่อไป

๔.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศ
คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสอบของนิสิตในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
40

๙

5

มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ประกาศฯ เป็นดังนี้
๑. ข้อ ๙ (๒) คณบดีดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสอบว่าให้สอบนอกกาหนดการ
สอบได้หรือไม่ โดยแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้แทน หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็น
กรรมการ และนักวิชาการศึกษา เป็นเลขานุการ
๒. ข้อ ๙ (๓) เกณฑ์การวัดและประเมินผลกรณีขอสอบนอกกาหนดการสอบ
- กรณีการวัดและประเมินผลโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม ให้ได้คะแนนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของคะแนนที่นิสิตสอบได้
ในครั้งนั้น
- กรณีการวัดและประเมินผลโดยใช้ข้อสอบชุดใหม่ ให้ได้คะแนนตามคะแนนที่นิสิตสอบได้ในครั้งนั้น
ทั้งนี้ การเลือกว่าจะวัดและประเมินผลแบบเดิมหรือแบบใหม่ ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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๔.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอพิจารณาการจัดทาป้าย คณะเภสัชศาสตร์ บริเวณทางเข้าคณะเภสัชศาสตร์ (ใกล้กับป้ายธนาคารกรุงศรีฯ)
15

20

มติ : ๑. อนุมัติงบประมาณ
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี ประสานการออกแบบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
๔.๕.๑ ดร.ดารณี เชียวชาญธนกิจ รองคณบดี ฝ่ายพัฒ นานิสิตและบริการสังคม หารือการเข้าร่วม
โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจาปี ๒๕๖๑
30

มติ : ๑. การก าหนดผู้ ป ระสานงาน ให้ ท าบทามคุ ณ ปวี ณ เทพอุ โมงค์ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน หากไม่ ส ามารถท าได้
กาหนดให้ นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน
๒. กาหนดให้มีตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาละ ๑ คน เป็นคณะกรรมการฯ
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม ดาเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั น โชติ วิ ท ยา รองคณบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์สถานวิจัยเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑) โดยใช้เงินรายได้สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ จานวน ๑๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

40

๑๐

มติ :

5

๔.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั น โชติ วิ ท ยา รองคณบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เสนอพิ จารณาขออนุมั ติจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง Evidence synthesis in healthcare and
social sciences (โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร)
มติ :

10

15

อนุมัติในหลักการ โดยให้เพิ่มรายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และเป้าหมายให้ชัดเจน

ถอนเรื่อง โดยขอรายละเอียดเพิ่มเติม และเห็นชอบให้เก็บค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายนอก
นากลับเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ หารือเกี่ยวกับการลา
ไปราชการ เช่น การลาไปราชการ ซ้าซ้อน ลาไปวัน เดียวกัน , การลาไปราชการโดยไม่แนบรายละเอียดและกาหนดการ
การได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเบิกค่าใช้จ่ายของคณะฯ
มติ : มอบให้นายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการประสานงานบุคคล และงานการเงินต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

20

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

25

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
๔.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ ชัย รัตนมณี ผู้แทนคณาจารย์ หารือเกี่ยวกับการสอบรวบยอด
โดยได้รับแจ้งจากนิสิต ในสถานีผู้ป่วยจาลอง ซึ่งอาจารย์ผู้คุมสอบกล่าวคาถามนิสิตที่ไม่เกี่ยวกับข้อสอบ และใช้คาพูดไม่
เหมาะสม

30

มติ : ๑. เสนอให้มีการพิจารณาใช้ผู้ป่วยจาลองที่ไม่ใช่ผู้คุมสอบ โดยผู้คุมสอบทาหน้าที่ประเมินผลการสอบโดยไม่มสี ว่ น
ร่วมการสนทนา
๒. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา และรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิต และนามา
กาชับให้ผู้คุมสอบทราบ รวมถึงกรณีการสอนและการสอบอื่นๆ ด้วย
ระเบียบวาระที่

35

40

๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
๔.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
เสนอเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเด็น
๑. พิจารณาผลการประเมิน
๒. พิจารณาการต่อสัญญา

๑๑

มติ :
5

10

๑. แจ้งผลการประเมินครั้งที่ ๒ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
๒. พิจารณาการต่อสัญญา ดังนี้
- ร้านขายอาหาร ต่อสัญญาตามปกติ
- ร้านน้าผลไม้ปั่น ต่อสัญญาตามปกติ
- ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยกเลิกการต่อสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. มอบงานพัสดุ ดาเนินการสรรหาร้านค้าใหม่เพื่อทดแทนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มีเลิกประชุม

เวลา ๑๖.๔๕ น.
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(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

