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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
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. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๙. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๐. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

ประธานกรรมการ
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. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ติดราชการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๔. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๕. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ติดราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)

5

๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์)
๔. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๓๐ น.
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๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ..... สาหรับ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการประสัมพันธ์อยู่ในหน้า website ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

15

มติ :

20

25

๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) การโยกย้ า ยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ หากคณะ/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มหรือโยกย้าย
ให้ทาเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากบุคลากรสายสนับ สนุนในสังกัด
สานักงานอธิการบดีแทน
๒) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งฯ สามารถเสนอชื่อผู้อ่านผลงานได้
ทั้งนี้ ในส่ วนคณะฯ ให้ ผู้ ขอกาหนดตาแหน่ง แนบชื่ อผู้ อ่านผลงานมาพร้อมการขอกาหนด
ตาแหน่งมายังเจ้าหน้าที่งานบุคคลของคณะฯ (นางกมลณิชา ฉิมแย้ม)
มติ :

30

รับทราบ

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ
-ไม่มี๑.๑.๔ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
-ไม่มี-

35

40

๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการอานวยการเภสัชศาสตร์ศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) กาหนดการประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ กาหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๒๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
โควต้าเข้าร่วมประชุมฯ คณะละ ๗ คน ประกอบด้วย คณบดี และอาจารย์จานวน ๖ คน
๒) กาหนดการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แบบเดิมประมาณช่วงเดือน มิถุนายน
ของทุกปี และที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปิ ดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลธานี มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
๓) การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาเภสัช
ศาสตร์ โดยแยกเป็น ๓ สาขา ดังนี้
๑. เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (pharmaceutical sciences and technology)
๒. เภสัชกรรมคลินิก (clinical pharmacy)
๓. เภสัชศาสตร์สังคม และบริหาร (social and administrative pharmacy)
๔) (ร่าง) พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.......ประเด็น คือ ร้านยา ไม่ได้อยู่ในหน่วย
บริการ
๕) พระราชบัญญัติยา มาตรา ๔ มาตรา ๒๒ (๒) ,(๔), และ(๕) โดยขอให้เพิ่มข้อมูล เช่น ผู้ผลิต
การบรรจุ เน้นเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ safety ได้จะต้องรับรอง

5

10

มติ :

รับทราบ
๑.๑.๖ เรื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

15

๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ประกาศเกี่ยวกับการ
วิจัยดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
๒. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
๓. เงินอุดหนุนการวิจัย
๔. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียน
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

20

25

มติ :
30

๑.๑.๘ ศูนย์สอบความรู้ฯ ขอส่งข้อมูลร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และรายชื่อผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์การสอบความรู้ฯ
มติ :

35

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๙ ด้วยนางกมลณิชา ฉิมแย้ม งานบริหารงานบุคคล จัดทารายงานสรุปข้อมูลการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ และรายงานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมระยะสั้น เพิ่มพูนความรู้และลาประเภทอื่นๆ ของคณาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

40

๔

5

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ คณะฯ ได้ดาเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ ราย ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
ได้มีการตักเตือนทางวาจาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะฯ เสนอให้บุคลากรสายสนับสนุนมาปฏิบัติหน้าที่
โดยให้นั่ ง ประจาโต๊ ะทางานในเวลา ๐๘.๓๐ น. เนื่องจากเป็ น เวลาที่ อาจารย์มาติด ต่อประสานงานฯ ก่อนไปจัดการเรีย น
การสอน
มติ :

รับทราบ
กรณีนั่งปฏิบัตปิ ระจาโต๊ะทางานในเวลา ๐๘.๓๐ น. มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ นาไปแจ้งให้บุคลากร
สายสนับสนุนทราบ และถือปฏิบัติ
10

๑.๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ได้มีกาหนดเข้าเยี่ยม
ประเมินสถาบันผลิตบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้เสร็จสิ้นและผ่านไปได้
ด้วยดี
15

มติ :

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานความคืบหน้าการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องเช่า) โดยบริษัทได้ส่งมอบและได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มติ :

25

30

40

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่
ประชุ มทราบเกี่ยวกับ มหาวิท ยาลัย นเรศวร จะมี การจั ดโครงการสัม มนาเชิ งปฏิบัติ การ เรื่อง การสร้างหลักสูตรพั น ธุ์ใหม่
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ในส่วนของหลักสูตรของคณะฯ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ มี จานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
๒) ศาสตร์ทางเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อผู้ประกอบการ
มติ :

35

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ หน่วยประสานงานวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) ปฏิทนิ รายวิชา
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๒. สาหรับสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
มติ :

รับทราบ

๕

5

10

๑.๔.๒ หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ดังนี้
- กาหนดให้นิสิตส่งโครงร่างฯ ผ่านระบบ UtP ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
- กาหนดให้จัดการสอบป้องกันโครงร่างงานวิจัย หลังสอบปลายภาคการศึกษา ๒๕๖๐ คือ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจัดตารางให้คณาจารย์ลงชื่อเข้าประเมิน
และผู้ประสานงานจัดส่งไฟล์โครงร่างให้แก่คณาจารย์ที่ลงชื่อเข้าประเมิน พร้อมทั้งเช็คชื่อผู้เข้า
ประเมิน
- ระยะเวลาในการสอบป้องกันฯ คือ กลุ่มละ ๒๐ นาที (รวมถาม-ตอบ)
- ให้กาหนดอาจารย์ประจาห้องสอบป้องกันฯ เพื่อควบคุมระยะเวลาการสอบ

มติ :
15

20

25

30

๑. เห็นชอบตามเสนอ

๒. กาหนดวิธีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง และหลักสูตรบริบาล
เภสัชกรรม โดย
๒.๑ ให้มีการนาเสนอโดยมีกรรมการประเมิน จานวน ๓-๕ คน ประกอบด้วย
- อาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ๑ คน
- ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอชื่อและทาบทามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ๒ คน
- อาจารย์เลือกลงชื่อเข้าประเมินโดยอิสระ จานวน ๒ คน
๒.๒ ให้ผู้ประสานงานวิจัยส่งโครงร่างให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนกาหนดการสอบ
๒.๓ ให้ผู้ประสานงานวิจัยจัดทาแบบฟอร์มสาหรับให้ผู้ประเมินเสนอแนะเพิ่มเติม และรวบรวมจัดส่งให้นิสิต
๑.๔.๓ หน่ วยประสานงานวิ จัย แจ้งให้ ที่ ป ระชุม ทราบเกี่ย วกับ กาหนดให้ นิ สิต เข้าฝึ กอบรมออนไลน์ ใน
หลักสูตรที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยยอมรับแทนการเชิญวิทยากร ในหลักสูตรที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ยอมรับ
อ้างอิงจากบันทึกข้อความจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓ (๑)
/NU-IRB ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Human Subject Protection
http://phrp.nihtraining.com/users/login.php
http://ohrs.nrct.go.th/E-learning
Good Clinical Practice
http://gcp.medtu.info/GCP/index.php
http://gcp.nidatraining.org
มติ :
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๑. เห็นชอบให้นิสิตเข้าฝึกอบรมออนไลน์และนาประกาศนียบัตรมายื่น แทนการเชิญวิทยากรอบรม
๒. ให้มีการจัดอบรมนิสิต เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัย โดยมอบนางสาวศิรินทิทย์ อินทรภาษิต
เป็นผู้ดาเนินการ

40

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. การแข่งขัน กีฬ าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๐ (กีฬ า Health sciences)
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๖

๒. การเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile unit) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัย
นเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัด
ปากพิง ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๓. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงแสดงความยินดีจบการศึกษาแก่นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๖ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ชั้นปีที่ ๔ (Goodbye senior) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
๔. กาหนดจัดกิจกรรมค่ายกล้ามะกอกฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่ ๓๐
มีนาคม -๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ไชยานุภาพ ๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. สหพัน ธ์นิสิตนั กศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จะจัดให้มี “โครงการแข่งขัน
ทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจาปี ๒๕๖๐ (PCE) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม (ไทย/อังกฤษ)
๑) การแข่งขันซักประวัติ การเลือกใช้ยา และการให้คาแนะนาที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่
ผู้ป่วย
๒) การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม
๓) การแข่งขันโปสเตอร์ หัวข้อ “นวัตกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพร”
๖. ขอเชิญร่วมถ่ายภาพหมู่ และผูกข้อมืออวยพรให้กับนิสิตที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในกิจกรรม
ปั จ ฉิ ม นิ เทศนิ สิ ต หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริบ าลเภสั ช กรรม ในวั น ที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๑ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งในภายหลัง
๗. กาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ยังไม่มีความคืบหน้า การจัดการชุดครุย มอบให้งาน
กิจการนิสิตจัดการ โดยให้นิสิตเลือกตัดชุดครุยได้อย่างอิสระ หรือตัดร้านที่มหาวิทยาลัยประมูล
มาก็ได้
๘. ประกาศการแต่งกาย มอบให้งานกิจการนิสิตรับผิดชอบ โดยเปลี่ยนแปลงประกาศ ให้นิสิตแต่ง
กายตามระเบียบชาย หญิง และเลือกได้ตามเพศสภาพ
๙. การสอบสวนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่ทาผิดวินัย โดยได้มีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนแล้ว

5
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มติ :

รับทราบ

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนิน การตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเสนอต่อสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานสรรหาและการประเมิน
35

มติ : ๑. รับทราบ
๒. มอบให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
๓. มอบนายปวีณ า เทพอุโมงค์ รายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
40

๗

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จะจัดโครงการอบรมการสร้างข้อสอบ ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
5

10

มติ : รับทราบ
๑.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าลงทะเบียนบุคลากรภายในคณะฯ โดยหักจากงบประชุมสัมมนา และเงิน RPA สืบเนื่องจาก คณะฯ ได้
จัดการอบรม และมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยให้มีการหักค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนจากยอดงบประชุมสัมมนา ๑๐,๐๐๐ บาท หากไม่เพียงพอให้หักจากเงิน RPA ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุไว้
ในโครงการฯ กรณีที่มีค่าใช้จา่ ย เช่น อาหาร อาหารว่าง
มติ : รับทราบ

15

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเวียน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรกมการประจาคณะฯ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ในระบบ e-Document
ให้กับบุคลากรคณะฯ ทราบ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนมติได้หลังจากมีการรับรองฯ
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้เขียนข้อความบนพื้นหลังกระดาษ “ยังไม่ได้รับการรับรอง” และให้ใส่ข้อความในการส่งบันทึก
ข้อความแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ “ทั้งนี้ มติจะได้รับรองในที่ประชุมคณะฯ ครั้งต่อไป”

25

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบเกี่ยวกับศูนย์สอบใบประกอบวิชาชีพ ฯ ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสอบฯ สาหรับ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และขอความกรุณาพิจารณาจานวนผู้เข้าสอบ ๒๔๐ คน สาหรับการสอบภาคปฏิบัติ (OSPE) ในวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยจัดห้องสอบจานวน ๒ (ห้อง ภ. ๕๒๐๓ และ ภ. ๕๓๐๔) ห้องละ ๒ ลูป (Loop) ทั้งหมดรอบละ ๔ ลูป
จานวน ๒ รอบ ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะนาอาจารย์มาคุมสอบด้วยรอบละ ๑ ลูป
มติ : รับทราบและสามารถจัดสอบได้

35

๑.๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจัน ทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี แนวทางการจัดตารางเรียน และตารางสอบสาหรับ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้กาหนดจัดทั้งปีในครั้งเดียว ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบให้เป็นคณะนาร่องเป็นคณะแรก
มติ : รับทราบ

40

๘

5

๑.๑๐.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ กาหนดการโครงการพัฒ นาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพ
ในกิจกรรมการฝึกอบรมบทบาทการเป็น อาจารย์ และพั ฒ นาการสอน (การจัดอบรมทางด้ านจิต เวช) วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และในวันที่ ๒ กรกฎาคม (อบรมการตัดเกรด การวัดผล
ประเมินผล) วิทยากร จากคณะแพทย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
มติ : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองค า รัก ษาการในต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก งานเลขานุ ก า รคณะฯ ขอแจ้ ง
กาหนดการจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวเนื่องในวันสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “การละเล่นพื้นบ้านไทย”
ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ คณะเภสัชศาสตร์ ธีม แต่งกายด้วยชุดไทย
มติ : ๑. รับทราบ
๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาคณะฯ เลื่อนการประชุม
เป็นเวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงินคณะเภสัช
ศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ยอดเงินกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ : รับทราบ

30

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
มติ :

35

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ :

๑. รับทราบ

๙

๒. กรณี การลาศึกษาต่ อของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น เนื่ องจากไม่ มีระเบี ย บรองรับการเรีย กเงิน คืน กรณี ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา จึงมอบให้นายปวรวรรชร์ ทองคา เสนอมาตรการเกี่ยวกับผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาดังกล่าว
และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
5

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ติดตามการจัดทาวีดีโอแนะนาคณะฉบับภาษาอังกฤษ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ติดตามการ จัดทาวีดโี อแนะนาคณะฉบับภาษาอังกฤษ

10

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้ ดังนี้
๑. ปรับสีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
๒. แก้ไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
๓. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะที่ 7 ของประเทศไทย
๔. เสนอให้เพิ่มรูปภาพหมู่บุคลากรในภาควิชาฯ
๕. ปรับรูปภาพบางส่วน เช่น ถ่ายภาพบุคคลใกล้เกินไป
๖. ให้นาข้อเสนอแนะจากภาควิชามาประกอบการแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
กรณีคณะฯ ประสงค์จะให้เป็นการเชิญชวนชาวต่างชาติ มาศึกษาต่อ ควรมีผลงาน, รางวัล, ผลิตภัณฑ์ที่คณะฯ มีอยู่
เพิ่มเป็นข้อมูลด้วย
เสนอให้มีการประกวดทา VDO ใช้เวลาสัน้ ประมาณ ๑-๒ นาที (ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี )
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๓.๒.๒ ขอเสนอแนะข้อความใหม่สาหรับประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสอบของนิสิตในรายวิชาของ
คณะเภสัชศาสตร์ โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๑ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสอบของนิสิตในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (แก้ไข
เพิ่มเติม) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพวรรณ ศรีวิไล ปรึกษาหารือ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ในส่วนที่ระบุว่า “โดยใช้
ข้อสอบชุดเดิม ให้ได้คะแนนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของคะแนนที่นิสิตสอบได้ในครั้งนั้น” โดยมีมติดังนี้
๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้ กรณีอนุญาตให้นิสิตที่เจ็บป่วยสอบใหม่
๒. มอบให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอแนะข้อความใหม่ที่จะนามาใช้พิ จ ารณ าการปรั บ แก้
ประกาศฯ
จากข้ อความเดิ มในประกาศฯ “ข้ อ ๙(๓) เกณฑ์ การวั ดและประเมิ นผลกรณี ขอสอบนอกก าหนดการสอบ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้กาหนดการใช้ข้อสอบชุดเดิมหรือใหม่สาหรับการวัดและประเมินผล รายละเอียดดังนี้ กรณีวัดและประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม ให้ได้คะแนนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของคะแนนที่นิสิตสอบได้ในครั้งนั้น กรณีวัดและประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ชุดใหม่ ให้ได้คะแนนตามที่นิสิตสอบได้ในครั้งนั้น”
ทั้งนี้ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้เสนอแนะข้อความใหม่ดังนี้“ข้อ ๙(๓) การประเมินผลกรณีขอ
สอบนอกกาหนดการสอบ คะแนนที่ได้ให้คิดเป็น ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนที่ทดสอบครั้งนั้น ยกเว้น กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่ายร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดภาวะทุพพลภาพแบบชั่วคราว หรือถาวร หรือต้องรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก จนไม่สามารถ
มาสอบได้ตามกาหนดเวลา โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสอบได้ ให้คิดคะแนนตามที่นิสิตสอบได้ในครั้ง
นั้น”

40

๑๐

มติ : ๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการจัดทาประกาศต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ได้ดารงตาแหน่งคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๗ เป็ นต้ นมา และจะครบวาระ ๔ ปี ในวั นที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ซึ่ งตามข้อบั งคับฯ ก าหนดให้ สภามหาวิ ทยาลั ยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การดาเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
อนุ เคราะห์ จากทางคณะ ดาเนิ น การจัด ให้มี การเลือกกรรมการจานวนหนึ่ งคน ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ เลื อกจาก
กรรมการประจาคณะที่มิได้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มติ : ที่ประชุมลงคะแนนเลือกจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๒ คน ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
โดยเสียงข้างมากลงมติให้เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี เป็นกรรมการ ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้
๑. ให้ส่งรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีต่อไป
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการส่งรายชื่อต่อไป
๔.๑.๒ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มีมติเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขอเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ดังนี้
- ร่า ง ข้ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ เครื่ อ งส าอาง และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ร่าง แนวปฏิบัติกรณีนิสิตมีความเจ็บป่วยทางกายและทางจิตที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ความคิดเห็นต่อ ข้อกาหนดคุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ
ประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น กล่าวคือ
๑. การจั ด ท าข้อก าหนดคุณ สมบั ติ ของนิ สิ ต ที่ ส ามารถออกปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึก ษา สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๒. การจัดทาแนวปฏิบัติกรณีนิสิตมีความเจ็บป่วยทางกายภาพและทางจิตที่อาจกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณามอบให้ดร.สุภาวดี พาหิระ ปรับหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ เสนอ และนาเข้า
พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ จัดท าใบยินยอมสาหรับผู้ปกครอง และนิสิต ในการให้คณะฯ ดาเนินการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักเรียน โดยให้ล งนามตั้งแต่วันมอบตัวนิสิตชั้นปีที่ ๑ โดยมอบให้
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการร่ างใบยินยอมและนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และ
ส่งให้หน่วยกฎหมายพิจารณาต่อไป

๑๑

๔.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการสนับสนุน
ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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มติ : ๑. ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบในหลั กการให้ ทุ น สนั บ สนุ น ทุ น การศึก ษา ระดั บ ปริญ ญาโท ทุ กหลั กสู ต ร เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภายใน ๔ ภาคการศึกษานับจากระยะเวลาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตร โดยให้โควตา อาจารย์
๑ คน ต่อ ๑ ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ร่างประกาศเกณฑ์การรับทุนฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๔.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดสรรวงเงินสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มติ :

ถอดเรื่อง และให้นากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ

15

๔.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัต น์ สิ ท ธิว รนั น ท์ ประธาน เสนอเพื่ อพิ จ ารณาปรับ ปรุง ประกาศ
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ

20

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอ และมอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการดาเนินการจัดทาประกาศต่อไป
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๔.๑.๖ ขอความอนุเคราะห์ สารวจการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยอ้างถึงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติมอบกองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศให้ดาเนินการสารวจความต้องการร่วมสนับสนุน ทุนการศึกษา รวมกันระหว่างคณะ/วิทยาลั ย กับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖๑ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ห ลั กเพื่ อ สร้างแรงจู งในให้ ผู้ ส นใจชาวต่ างชาติ เข้า ศึก ษาในระดั บ
บัณ ฑิ ต ศึกษา เพิ่ มขึ้น ในการที่ จะเพิ่ ม จานวนนิ สิต ต่างชาติให้ เป็ นตามเป้ าหมายมหาวิท ยาลัย คือ ร้อยละ ๓ ของนิ สิ ต ทั้ ง
มหาวิทยาลัย กอปรกับผลงานการตีพิมพ์ของนิสิตต่างชาติ (ผู้รับทุน) จะเป็นกาลังสาคัญส่ว นหนึ่งที่ผลักดันผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้ พร้อมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตไทยได้เรียนร่วมกับนิสิตต่างชาติ และสร้าง
สภาพแวดล้อมในความเป็นนานาชาติทั้งในระดับคณะ และในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
อนึ่ง การสนับสนุนทุนดังกล่าว มิได้หมายถึงทุนที่ได้มีการสนับสนุนอยู่เดิม ได้แก่ ทุน โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือฯ ทุนมหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TIPP) ทุนความร่วมมือกับรัฐบาลภูฎาน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
มติ : ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบในหลั ก การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา Module A ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ๓ หลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รละ ๑ ทุ น ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งส าอาง หลั ก สู ต ร
วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชวิท ยา และหลั กสูต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเภสั ช เคมี และผลิ ตภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ โดยให้ถือเป็นการใช้โควตาตามวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง การสนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษา
๔.๑.๗ ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๑ และได้สร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปได้เข้ามาสั กการบู ช า ซึ่ งได้ ป ระดิษ ฐานเป็ น เวลานานกว่า ๒๕ ปี แล้ วนั้ น ปั จจุบั น พระบรมราชานุ สาวรีย์ของสมเด็ จ

๑๒

พระนเรศวรมหาราช ได้มีส ภาพทรุดโทรม ซึ่งได้ตรวจพบสภาพเสียหายชารุดโดยรอบจึงจาเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมโดยด่วน
จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานมีส่วนร่วมและบริจาคสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
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มติ :

ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสมทบทุน

๔.๑.๘ ขอให้พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ ๑
ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จานวน ๑ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
มติ : ๑. ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาเสนอรายชือ่ ดังนี้
เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. มอบนางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการทาบทาม และส่งชื่อต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้
จากนิสิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ :

ถอนเรื่อง และให้นากลับเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔
30

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี35

40

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการติดตามผลดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน QA ที่ผ่านมา (ติดตามครั้ง
ที่ ๑ รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอติดตามผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน QA ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- ระดับหลักสูตรสาหรับประธานหลักสูตร
- ระดับคณะสาหรับรองคณบดีผู้กากับองค์ประกอบ

๑๓

โดยกาหนดให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ : ถอนเรื่อง และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
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๔.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาเลือกวันประเมิน QA ระดับหลักสูตร และประเมิน QA ระดับคณะ รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ประเมินหลักสูตร ระยะเวลา ๒ วัน (จานวน ๗ หลักสูตร)
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ประเมินหลักสูตร ในช่วงวันที่ ๑-๔ สิงหาคม
- ประเมินคณะ ระยะเวลา ๑.๕ วัน
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ประเมินคณะ ในช่วงวันที่ ๖ – ๗ กันยายน
** การคัดเลือกกรรมการประเมิน จะดาเนินการในลาดับต่อไป (รอมหาวิทยาลัยยืนยัน/
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการฯ)
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกาหนดวันประเมินดังนี้
๑. ประเมิน QA ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. ประเมิน QA ระดับคณะ ช่วงระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ให้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสมกับ
อาจารย์ผู้ประเมิน)
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ขอทบทวนและทบทวนสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติการ
ลาศึกษาต่อและขอทุนการศึกษา ของนายกฤษฎิ์ วัฒนธรรม โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ขออนุมัติลาศึกษาต่อ และขอทุนการศึกษาของนายกฤษฎิ์
วัฒนธรรม พนักงานสายบริการ (เภสัชกร) สังกัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้ขอ
อนุ มัติลาศึกษาต่อหลั กสูตรการฝึกอบรมเป็ นผู้ มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชบาบัด ณ
วิทยาลัยเภสัชกรรมบาบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม จังหวั ดนนทบุรี โดยมีกาหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๑ เป็นต้นไป และขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ จากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งที่ประชุม อนุมัติการลาศึกษาต่อ และทุนการศึกษาตามเสนอ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. การจัดทาวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้าย ให้ทาเกี่ยวกับการพัฒนาร้านยา โดยกลับมาเก็บข้อมูลที่
ร้านยาคณะฯ พร้อมรายงานตัวปฏิบัติราชการ
๒. เมื่อสาเร็จการศึกษา หากประสงค์จะปรับตาแหน่งจากสายบริการ เป็นสายวิชาการให้นาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๓. การกาหนดอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อประจาร้านยาแทน เห็นชอบตามเสนอผู้จัดการร้านยา
เสนอ และมอบให้ผู้จัดการประสานหัวหน้าภาควิชาเพื่อขอรายชื่อต่อไป
ประเด็นสอบถามจากภาควิชา ๒ ภาควิชา ดังนี้
๑. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อและขอทุนการศึกษา
ของนายกฤษฎิ์ วัฒนธรรม พนักงานสายบริการ (เภสัชกร) ในการนี้ ที่ประชุมภาควิชาเภสัชเคมีฯ มีมติให้
สอบถาม ๒ ประเด็นดังนี้
๑) การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ฯ หรือไม่
๒) เงื่อนไขมติในที่ประชุมข้อ ๒) ไม่จาเป็นต้องระบุ หรือหากประสงค์จะระบุควรแจ้งว่า “เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้วยังคงมีตาแหน่งเป็นพนักงานสายบริการ”

๑๔
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๒. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีขออนุมัติลาศึกษาต่อและขอทุนการศึกษา ของนายกฤษฎิ์ วัฒนธรรม พนักงานสายบริการ
(เภสัชกร) ในการนี้ ที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีมติให้สอบถาม ๒ ประเด็นดังนี้
๑) ภาควิชาขอทราบมติว่ามีการอนุมัติทุนการศึกษาและอนุมัติการลาศึกษาต่อแล้วหรือไม่
๒) ภาควิชาเห็นแย้งในหลักการการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโดยใช้เงินรายได้ ควรพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่คณะจะได้รับจากการศึกษาต่อ การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งจากเภสัชกรเป็นอาจารย์ การกาหนด
ระยะเวลาในการชดใช้ทุน และหากไม่กลับมาปฏิบัติงานมีการชดใช้ทุนอย่างไร
มติ : ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. ประเด็นจากภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
๑) คณะฯ มีแผนสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากรสายบริการ โดยใช้งบประมาณรายได้ประจาปี
๒) ให้ตัด ข้อความตามมติการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๑๙ กุมภาพั น ธ์
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑.๑ ข้อ ๒) ออก
๒. ประเด็นจากภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
๑) ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา และการลาศึกษาต่อแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัยและจัดทาสัญญาต่อไป
๒) เงื่อนไขและระยะเวลาการชดใช้ทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
๔.๗.๒ ขอสอบถามแนวทางการประกาศคะแนนสอบ โดยอ้างถึงจดหมายจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์
วงศ์รัตนชัย ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ระมัดระวังในการประกาศคะแนนสอบฯ มีสาระสาคัญคือ คะแนนสอบ ถือ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การติดบอร์ดเพื่อแจ้งคะแนนสอบ ก็สามารถทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ตามรหัสนิสติ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ความว่า "การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่นๆ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล" ดังนัน้ จึงแนะนาว่าให้แจ้งคะแนนสอบให้เจ้าตัวทราบโดยตรงเท่านั้น (เช่น ผ่าน reg.) การติดบอร์ด
เพื่อแจ้งคะแนนสอบอาจเป็นการล่วงละเมิดในทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่สาคัญ อีกทั้งอาจผิด
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เนื่องจากภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีหลายรายวิชาที่ต้องประกาศคะแนนหลาย
ส่วน (คะแนนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ มากกว่า ๑๐ ส่วน) เพื่อสะท้อนความสามารถในแต่ละเรื่อง ในระบบ reg. ของ
มหาวิทยาลัยสามารถนาคะแนนเข้าสู่ระบบได้เพียง ๑๐ ส่วนเท่านั้น จึงทาให้การประกาศคะแนนในแต่ละส่วนไม่สามารถทาได้
จึงได้ดาเนินการประกาศคะแนนโดยระบุรหัสนิสิตพร้อมทั้งปกปิดชื่อนามสกุลของนิสิตตามแนวปฏิบัติทที่ ามาก่อนหน้า
ในการนี้เพื่อให้การประกาศคะแนนสอบสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๒๔ วรรคหนึ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมขอสอบถามแนวทางปฏิบัติในการประกาศคะแนนสอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อไป
มติ : มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ปรึกษากองกฎหมายเพื่อสอบถามระเบียบ และข้อบังคับ ในการประกาศ
คะแนนสอบของนิสิต
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๔.๗.๓ ขอสอบถามและทบทวนสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การคิดภาระ
งาน กรณีติดการเรียนการสอน และการสอบตามตารางที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องการปรับเกณฑ์ภาระงาน การเข้าร่วมประชุมภาควิชา
กรณีติดการเรียนการสอน และการสอบตามตารางที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ให้นับรวมว่า สามารถเข้าร่วมได้ (โดยไม่ได้ลดตัวหารที่
เป็นจานวนครั้งทั้งหมดที่จัดประชุม) ทั้งนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีมติ ให้ข้อเสนอแนะว่า การเข้า

๑๕

ร่วมประชุมภาควิชา กรณีติดการเรียนการสอนตามกาหนดใน มคอ ๓ และการสอบตามตารางที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ให้ลดตัวหาร
ที่เป็นจานวนครั้งทั้งหมดที่จัดประชุม
มติ :

ในส่วนของภาระงาน ให้นับรวมว่าเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ลดตัวหารที่เป็นจานวนครั้งที่จัดการประชุม
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๔.๗.๔ ขอทบทวนสรุปมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การปรับภาระงาน
การเข้าฟังการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับภาระงานเข้าฟังการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
- เดิม ระดับปริญญาตรี ได้ภาระงานจานวน ๘ ภาระงาน และระดับปริญญาโทจานวน ๑๓ ภาระงาน
- ใหม่ ระดับปริญญาตรี เป็น ๓ ภาระงาน ระดับปริญญาโท ให้เป็น ๑๐ ภาระงาน
ทั้งนี้ ภาระงานเข้าฟังการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ให้เฉพาะคนที่ลงชื่อล่วงหน้าจากการสารวจ
และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคิดเป็นภาระงานบริการวิชาการได้ หากไม่มีชื่อรับฟังแต่เข้ารับฟังเสนอไม่คิดเป็นภาระงานบริการวิชาการ
นับเป็นภาระงานการเรียนการสอน โดยมอบผู้ประสานงานวิจัยฯ คณะฯ จัดทาตารางสารวจและให้อาจารย์เลือกลงชื่อและจัดทา
ประกาศคาสั่งต่อไป ทั้งนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีมติให้ข้อเสนอแนะว่า
๑. เสนอคณะกรรมการวิจัยทบทวนกระบวนการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญ ญาตรี โดยเน้น
ประโยชน์ ที่ มี ต่อนิ สิ ตเป็ น ส าคัญ เช่ น ภายหลั งการอ่ านโครงร่างควรมี การบั น ทึ ก ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์ม ส่งให้ กับ ผู้ น า
เสนอแนะให้กับโครงการนั้น ๆ
๒. ภายหลังการได้กระบวนการที่แน่ชัดจากคณะกรรมการวิจัยแล้วจึงนามาพิจารณาภาระงานในส่วนการอ่าน
และการเข้าฟังต่อไป
๓. ควรกาหนดจานวนสูงสุดของผู้อ่านแต่ละโครงการ และจานวนโครงการต่อผู้ประเมิน และควรกระจายให้
ทั่วถึง
มติ : ที่ป ระชุม มีม ติให้ ยืน ยัน จานวนภาระงานตามมติเดิ ม โดยให้ ปรับ กระบวนการประเมิน โครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ระดั บ
ปริญญาตรี ตามแนวทางในระเบียบวาระที่ ๑.๔.๒
๔.๗.๕ ขอสอบถามและทบทวนสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การคิดภาระ
งาน กรณีคณบดีสั่งการมอบให้ภาควิชาให้ความคิดเห็น โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๒ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หารือการกรอกภาระงาน กรณีให้ ข้อคิดเห็นในร่างมาตรฐานต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ และคณบดีสั่งการมอบให้
ภาควิชาให้ความคิดเห็น เช่น ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทานอลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ เป็นต้น มติ :
กรณีที่มอบให้เป็นรายบุคคลให้คิดเป็นภาระงานได้ กรณีที่ มอบเป็นภาควิชาให้คิดเป็นภาระของสมรรถนะการเข้าร่วมฯ แทน
ทั้งนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๑ ในการนี้ ที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีมติให้ข้อเสนอแนะว่า หากงานดังกล่าวหัวหน้าภาควิชามอบหมาย
เป็นรายบุคคลต่อไป งานนั้นควรคิดเป็น ภาระงานบริการวิชาการได้ จึงขอสอบถามว่ากรณีนี้จะสามารถนามาคิดภาระงานได้
หรือไม่
มติ : ที่ประชุมมีมติให้ยืนยันตามมติเดิม คือ หากคณบดีมอบหมายโดยระบุชื่อให้นับเป็นภาระงานบริการวิชาการ หากไม่ได้
ระบุชื่อให้คิดเป็นสมรรถนะในการเข้าร่วมฯ ทั้งนี้ หากเป็นการมอบหมายโดยตาแหน่งบริหารให้ถือเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ไม่สามารถนามาคิดภาระงานได้

๑๖
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ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี10

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี15

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

เวลา ๑๘.๐๐ น.
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(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๑๗

