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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๔. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๗. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
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)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ

๓. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)

5

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกัยการรายงานสรุปผลการ
ลงประชามติการให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่
เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสรุปผลการลงประชามติได้ ดังนี้
๑) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ ๔,๕๖๖ คน
๒) ผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ ๓,๐๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๒
๓) ผลการลงประชามติ
- เห็นชอบ จานวน ๘๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๑,๘๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๑
- งดออกเสียง จานวน ๓๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๕
- บัตรเสีย จานวน ๕๙ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔
ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลั ย จะน าเสนอผลสรุป การลงประชามติ การให้ ความเห็ น ชอบการปรับ เปลี่ ย น
สถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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รับทราบ

๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบเกี่ย วกับ การประชุ ม คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ครอบคลุมวุฒิทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันอุดมศึกษา และลด
ความเหลื่อมล้าของอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มงานต่างๆ ทาง คพร. มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ แทน (ตามเอกสารแนบ) โดยมีสาระที่เปลี่ยนแปลงจากประกาศฉบั บเก่าคือ
ข้อกาหนดลาดับที่ ๕ และ ๙ สาหรับ ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกาหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาตรีฉพาะทีกาหนดในข้อ ๑๐ (กาหนดค่าตอบแทนแรกบรรจุ ๒๔,๐๗๐ บาท) และ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร) ๖ ปี (กาหนดค่าตอบแทนแรกบรรจุ ๒๒,๗๕๐ บาท)

๓

๒) การอนุมัติกาหนดเลขประจาตาแหน่งและอัตราเงินเดือนสาหรับบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ผู้ทาสัญญาฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมติ อนุมัติให้ใช้อัตราเลขที่ ๓๙๖๖ (๘) เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวโฉมคนางค์ ภูมิสายดร นักศึกษาผู้ทาสัญญาฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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มติ : รับทราบ
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๑.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวัน
อังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) อนาคตอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สาย (wifi) จากคณะและบุคลากร
๒) การเลื่อนบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลังกรณีใช้เงินนอกงบประมาณจ้างบุคลากร
๓) กาชับให้แต่ละกอง, คณะ เกีย่ วกับเรื่องการจัดทา IDP (individual development plan)
๔) การทาข้อมูลทางบัญชี เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ เพื่อส่งให้ กระทรวงการคลังในเดือน กรกฎาคม
๕) การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีเอกสารแนบเพื่อเผยแพร่ แนว
ทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
http://www5.pha.nu.ac.th/attach/files/QCL.pdf
http://admin.pha.nu.ac.th/EDMS/pdf/1528254235.pdf
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25

30

๑.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ประกาศมหาวิท ยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัด ทาวิทยานิ พ นธ์ด้วยระบบการเขียนวิท ยานิพ นธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) กาหนดให้นิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(iThesis) ตามประกาศมหาวิท ยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กาหนดใช้ตั้งแต่ปี การศึ กษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒) การจัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and
Education for Sustainable Development Goals คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ร่วมกับสถาบันและเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการและการนาเสนอผลงาน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอกาทศรถ เชิญชวนให้ส่งผลงาน
เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเวปไซต์มหาวิทยาลัยฯ

๔

๓) การจั ดท า Application บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย โดยบัณ ฑิ ต วิทยาลัยได้ รับอนุมั ติให้ จัด ท าโครงการ
พั ฒ นา application เพื่ อใช้ ในการบริห ารและจั ด การบั ณ ฑิ ต ศึกษา โดยโครงการดังกล่ าวเสร็จ สิ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว ชื่อ NUGRAD มีให้ติดตั้งทั้งบนระบบ ios และ androids โดยการพัฒ นาจะใช้เป็นช่องทาง
ติดต่อนิสิตในระดับบัณฑิต เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนิสิต ในลักษณะการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย และ ระบบ reg.

5

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

10

๑.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การดาเนินการเพื่อให้ ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่ไม่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
15

มติ : รับทราบ
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๑.๑.๗ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔๘ (๖/๒๕๖๑) เม่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University
of Wisconsin-Madison, USA โดยคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติที่ประชุมฯ ดังนี้
๑. อนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
University of Wisconsin-Madison, USA โดยคณะเภสัชศาสตร์
๒. ขอให้คณะต้นเรื่องที่จัดทาการต่ออายุบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รายงาน
ผลการดาเนินงานของแต่ละบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความ
เข้าใจ (MOA) ทุกปี และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ๕ ปี ให้รายงานผลการดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป
มติ : รับทราบ และจะมีการต่ออายุของ MOU กับ Auburn University ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๓

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

5

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนากิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับ ตารางการจัดกิจกรรมนิสิตประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ / การดาเนินงานจัดสรรและมอบทุนการศึกษา / ขอความ
ร่วมมือในการสารวจข้อมูลศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
มติ :

รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั นโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (๑ กุมภาพันธ์ –๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑) โดยมีรายละเอียดตาม link : http://url.ie/12fdd
15

มติ :

20

๑.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปฏิทินการจัดทาเงินนอกประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินรายได้ ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ :

25

30

35

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มนุ พั ศ โลหิ ต นาวี ผู้ อานวยการสถานวิจัย เพื่ อความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ
กรรมการด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยา แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ในวารสาร Journal of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Volume 21, Issue 1, 25 January 2018 ชื่ อ เรื่ อ ง Association between
HLA genotypes and oxcarbazepine-induced cutaneous adverse drug reactions: A systematic review and
meta- analysis ชื่อผู้แต่ง Tangamornsuksan, W. , Scholfield, C.N. และ Lohitnavy, M.
มติ : รับทราบ

๖

5

๑.๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อานวยการสถานวิจยั เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย นเรศวร เรื่อง กาหนดอัต ราค่าธรรมเนี ยมการใช้เครื่องมื อวิท ยาศาสตร์
สถานวิจัยเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๙/
๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ในส่วนของภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) สถานวิ จั ย เครื่องส าอาง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จะท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทแบล็คมอร์

10

มติ : รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ประกาศฯ
การลาไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ จึงขอความเห็นว่าผู้ที่ได้ลาไปเพิ่มพูนความรู้ไปแล้ว จะ
ดาเนินการอย่างไร
มติ : มอบ นายปวรวรรชร์ ทองคา สอบถามกองกฎหมายฯ ทั้งนี้ คณะฯ ได้รายงานการไปราชการ รวมถึงผลงาน ตาม
ประกาศฯ ดังกล่าวให้ ปปช. ทราบแล้ว

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลวิเคราะห์การสอบ OSPE ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจาปี ๒๕๖๑ ของ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25

มติ :

30

35

๑. รับทราบ
๒. มอบให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียนการสอน รับไปประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จะมีการจัดโครงการฯ เข้าแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓
เป็นต้นไป และจะบังคับให้นิสิตชั้นปีที่ ๕ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอนขอข้อสอบ core competency เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต เพื่อฝึกซ้อมการทาข้อสอบโดยอาจารย์ และ
สามารถซ้อมการทาข้อสอบเองได้ โดยขอให้งานบริการวิชาการจัดตารางเรียนในวันศุกร์ในช่วงบ่าย และมอบให้หัวหน้าภาควิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียนการสอน รับไปประสานร่วมกันต่อไป และเร่งหา
แนวทางช่วยที่นิสิตยังสอบไม่ผ่านต่อไป
๑.๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัช
กรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปค่าใช้จ่าย และสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้

๗

บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
มติ :

รับทราบ

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรรวรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับ คณะฯ จะจัด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐๑๕.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าสานักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10

มติ :

15

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
๑.๑๒.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน พฤษภาคม
๒๕๖๑
มติ :

25

35

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเภสั ช ศาสตร์ ครั้ง ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติ :

30

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ

๘

5

10

๓.๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนิ สิต ภาคเรีย นที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และภาคเรียนปลายปี การศึกษา ๑๕๖๐ โดยที่ ประชุ มฯ เห็ น ชอบให้
ดาเนินการดังนี้
๑. รับทราบ
๒. มอบนางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ ตรวจสอบคะแนนรายวิชา ๑๙๙๕๕๒, ๑๙๙๕๕๓
และ ๑๙๙๖๑๑
๓. มอบหัวหน้าภาควิชา แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สาหรับรายวิชาที่ผลการประเมินต่ากว่า
๓.๗๕ เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต ไปวิเคราะห์และจัดทาแผนอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยผ่านภาควิชา และเสนอคณบดี เพื่อนาเข้า
คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ต่อไป
ทั้ ง นี้ นางสาวจุ ฑ ามาศ คั ม ภี ร พงษ์ ตรวจสอบคะแนนรายวิ ช า ๑๙๙๕๕๒, ๑๙๙๕๕๓ และ
๑๙๙๖๑๑ ได้ตรวจสอบแล้ว จึงเสนอพิจารณาต่อไป

15

มติ : รับทราบ

20

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ด้ว ย ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุ ฒิ รุจิ วิพั ฒ น์ อาจารย์ ป ระจ าภาควิช าเทคโนโลยี เภสั ช กรรม
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก่ นาย
ศาศวัต โพธิสุวรรณ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

25

มติ :

อนุมัติ
แนวปฏิบัติการขอรับทุนรายต่อไป
๑. มอบให้ นางสาวสรัส วดี ชั ย รัต น์ จั ด ท าแบบฟอร์ม การขอรับ ทุ น (แบบฟอร์ม ไว้ ห น้ า website คณะฯ และ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ)
๒. เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในช่องทางของศิษย์เก่า และช่องทาง facebook

30

35

๔.๑.๒ ด้ ว ย นางสาวพุ ธิ ต า วงนะที ต าแหน่ ง พนั ก งานธุ รการ ได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง าน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยคานึงถึงการสร้างทัศนคติที่ดี และรักษาภาพพจน์
ที่ดีของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก บรรลุความสาเร็จ
สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุญาตสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม) คือ Line Group
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
๑) ชื่อกลุ่ม : คณะเภสัชศาสตร์ มน.

๙

๒) สมาชิกกลุ่ม : อาจารย์และเจ้าหน้าที่
๓) ช่องทางการเข้ากลุ่ม : https//line.me/ti/g/gW9jMKhZx5 หรือ Scan QR Cord
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติในการใช้ Line Group แจ้งให้ทุกคนทราบ
5

๔.๑.๓ ตามที่ มีการปรชุ มคณะท างานหลั กสู ตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิ ต เมื่ อวันที่ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ นั้ น
คณะกรรมการหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหานิสิตเลือกเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง
มักเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อนิสิตมาฝึกงาน ซึ่งทาให้ผลการฝึกงานนิสิตออกมาไม่ดี ดังนั้น จึงเสนอแนวทางการดาเนินการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้
แนวทางการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการสัมภาษณ์รับเข้า
- ฝ่ายวิชาการ (ออกแบบแบบสัมภาษณ์และรวบรวมและส่งต่อให้
- จัดให้มีข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพ ลต่ อ คณะกรรมการหลักสูตร)
การตัดสินในเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อส่งต่อข้อมูล - หลักสูตร (คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วส่งต่อให้กิจการนิสิต)
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต ในการติดตามนิสิต - กิจการนิสิต (รวบรวมและส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา)
เป็นระยะๆ
ขั้นตอนระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
- กิจ การนิ สิ ต (จั ด ท าแบบประเมิ น และรวบรวมข้อ มู ล ส่ งต่ อให้
- แบบประเมิน ความสุขในการเรียนและทั ศนคติต่อวิช าชี พ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการหลักสูตร
ของนิสิตทุกปี
- อาจารย์ ผู้ ส อนที่ พ บปั ญ หานิ สิ ต ในระหว่ า งการศึ ก ษาใน
หลักสูตรแจ้งปัญหาให้กับกิจการนิสิต
10

15

20

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒. เสนอแนะ
ในกรณี นิ สิตมีปัญ หา (ทางจิต) สามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ สามารถเพิ่ มอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือถนัดในการดูแลได้
ในกรณี สอบสัมภาษณ์ มอบงานบริการวิชาการ ประสานจัดทาข้อมูลในการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้นิสิตกรอกในวัน
สัมภาษณ์ในการรับเข้า เช่น การชอบรายวิชา หรือไม่ชอบรายวิชาอะไรบ้าง เป็นต้น
๓. มอบหมายคณะกรรมอานวยการหลักสูตรฯ พิจารณาในการจัดทาข้อมูลของนิสิตในการจัดเก็บไฟล์ส่วนตัว
๔.๑.๔ ด้วยมีผู้ประสงค์จะขอส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ ก่อนดาเนินการยื่นเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยขออนุมัติเบิกเงินค่าขนส่งหนังสือทางไปรษณีย์ โดยใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
มติ :

25

ที่ประชุมมีมติไม่สนับสนุนงบประมาณ โดยให้ผู้จัดส่งออกหนังสือส่วนตัวเอง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐

-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบการประเมินปีการศึกษา๒๕๖๐

15

มติ :

20

25

๑. ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๑) รศ.ดร.อุษณีย์ คาประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธาน)
๒) รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓) ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๑) รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประธาน)
๒) ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓) รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. กาหนดวันประเมิน วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑
๓. มอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ดาเนินการต่อไป

๔.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการนาเสนอผล KPI หน่วยงานย่อย รอบประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐
30

มติ :

35

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน (KPIs) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๑

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

5

๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อ
พิจารณา ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

10

๔.๗.๓ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อ
พิจารณา ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐
มติ :

15

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

๔.๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณา
การจัดเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องนานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช ,สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และร้านยาภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้จ้างเหมารถรับจ้าง และงบประมาณจากโครงการฯ

20

๔.๗.๕ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ท ธาทิ พ ย์ มากมี หั วหน้ า ภาควิช าเภสั ช เคมี และเภสั ช เวท เสนอเพื่ อ
พิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือนิสิต และการตั้งข้อคาถามในการทวนสอบ สืบเนื่องมาจากการประชุม การจัดทา มคอ. ๕ ได้
กล่าวถึงการคัดเลือกนิสิตมาทวนสอบ และคณะกรรมการทวนสอบผลสมฤทธิ์ โดยวิธีการทวนสอบ โดยการตั้งคาถาม ซึ่งข้อ
คาถามอาจไม่ตรงวัตถุประสงค์
25

มติ :

ที่ประชุมเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา นาไปทบทวนต่อไป

๔.๗.๖ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อ
พิจารณาการประเมินในรายวิชาโดยภาพรวม
30

มติ :

ที่ประชุมเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา นาไปทบทวนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
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-ไม่มี-

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ า สนธิสมบัติ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ ายพั ฒ นาวิชาชีพ และฝึกงานบริบ าล
เภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิ ตระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายวิชาหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน จานวนนิสิต ๑ คน ได้แก่ รหัสวิชา ๑๙๙๖๕๖ วิชา Pharmaceutical
Care in Special Group : Clinical Nutrition
มติ :

รับรองรายงานผลการประเมินฯ

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

15

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๒ การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ให้กับภาควิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

20

มติ : มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง
ทราบ และดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมฯ

เวลา ๑๕.๔๐ น.

25

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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