รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
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ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์)
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล)
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์)
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๘. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
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ผู้ไม่มาประชุม
-

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

5

10

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ
(ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
(ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ)
๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ดร.เสริมวุฒิ จันทร์นวล...แทน)
๕. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.
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๒
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรศวร ดังนี้
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศร เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
และการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ
๒) มหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง เรื่ อ งเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น รายได้ ) ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒
กระทรวงการคลังให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน จึงจะขึ้นเงิน เดือนให้ ตามปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ของคณะฯ มีจานวน ๑๔ คน
๓) การปรับให้โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์
มติ : รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี-
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๑.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ประชุ มสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๖๑ โดยที่ ป ระชุม เห็ น ชอบน าเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อ
พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับ ปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดร.วิธู ดิลกธรสกุล เปลี่ยนแปลงเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
มติ : รับทราบ
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๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรศวร เรื่อง ประเด็นสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้
๑.๑ และค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่อ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มติ : รับทราบ

๓
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๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ ดังนี้
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับเภสัชกรประจาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจาปี ๒๕๖๑ (The
2018 National Pharmacy Preceptor Conference)
๒. สถานการณ์ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ภาคสาขาหลั ก ด้ า นเภสั ช กรรมอุ ต สาหการ
เนื่องมาจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ภาคสาขาหลัก ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งได้ดาเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนเข้าสู่ปีที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเนื้อหาและ
วิ ธี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านโดยตลอด คณะอนุ ก รรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สาขา Pharmaceutical
Sciences มีมติเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกาหนดเดิมของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ภาคสาขาหลักด้าน
เภสัชกรรมอุตสาหการ ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชบัณฑิต
หลั ก สู ต ร ๖ ปี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๘) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านฯ
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) จะนาไปหารือกับประธานคณะอนุกรรมการสาขา Pharmaceutical Sciences ก่อนและ
นากลับพิจารณาอีกครั้งในการประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งต่อไป
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสาหรับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ
ความก้าวหน้าในการประเมินบนรากฐานทางด้านสมรรถนะวิชาชีพเภสัชศาสตร์ “Advances in
Pharmacy Professional Competency –Based Assessment”
๔. สรุปการประชุม US Thai consortium meeting 2018
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มติ :

รับทราบ
๑.๑.๖ เรื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

25

๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภ า วิ โยชน์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งการ
บริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่ได้มีการแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

30

๑.๑.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่ได้มีการแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

35

มติ : รับทราบ และเห็นชอบให้นาขึ้น website คณะฯ ในหัวข้อ “แถลงนโยบาย โดยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๑”

๔

5

๑.๑.๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๒๕๐ (๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดาเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น กองบริหารการวิจัย จึงแจ้งข้อบังคับฯ ให้กับหน่วยงานทราบ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน
มติ :
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รับทราบ

๑.๑.๑๐ ตามประกาศวิ ท ยาลั ย เภสั ช บ าบั ด แห่ ง ประเทศไทย ประกาศรายชื่ อ ข้ าราชการ นายวีรพั ช ร
พานทอง ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัตนราชธานี เข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด (ผู้ป่วยวิกฤต) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงขอส่งข้าราชการลาศึกษาต่อหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญฯ ดังกล่าว
มติ :

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ รวบรวมประเด็นและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวอย่าง
การดาเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีการดาเนินการในรูปแบบการบริการวิชาการในระบบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบการบริการวิชาการของคณะฯ โดยอาจเสนอเป็นโครงการบริการวิชาการ และนาเข้า
วาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป

20

25

30

35

๑.๑.๑๑ สภาเภสัชกรรม ได้ขอนาส่งประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๔
วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้น ทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุม ครั้งที่
๒๗๗ (๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีมติ ดังนี้
๑. ให้การจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ นั้น ให้สอบเฉพาะในส่วนของการสอบความรู้ข้อเขียน
(MCQ หรือ PLE-CC๑) โดยให้ยกเลิกการสอบทั กษะทางวิชาชีพ เภสัชกรรม (OSPE หรือ PLE-CC๒)
ที่จะจัดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะให้ มี การจัดสอบวัด ทั กษะทางวิชาชีพ เภสัชกรรม (OSPE หรือ
PLE-CC๒) ในชั้นปีที่ ๖ โดยให้ครอบคลุมสมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะสาขา ต่อไป
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตามเกณฑ์สรรถนะร่วม ในชั้นปีที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรผ่อนผันการ
ลงทะเบียน และการมีผลประเมินของรายวิ ชาศึกษาทั่ วไป รายวิชาเลื อกและรายวิชาฝึกปฏิบั ติงาน
วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ และนาแจ้งในคณะกรรมการอานวยการหลักสูตรฯ ต่อไป

๕

5

๑.๑.๑๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Blackmore Limited
และเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Auburn University,
USA
มติ : รับทราบ

10

๑.๑.๑๓ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ได้ ส่งสรุปข้อหารือเพื่อจัดทากรอบความคิดและโครงการ
ขับ เคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒ นาภาค และการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้ อมทั้ งขอความ
อนุ เคราะห์ข้อมูล ด้านศักยภาพ และประเด็ น ที่ส นใจดาเนิน การตามแผนบู รณาการพั ฒ นาภาค และการยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (potential matrix)
มติ : รับทราบ

15

20

๑.๑.๑๔ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ค าสั่ ง เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด การสถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน
คณะเภสัชศาสตร์ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การบริห ารสถานปฏิ บั ติ การเภสั ช กรรมชุ ม ชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ งให้ ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ข้า ราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึกษา ต าแหน่ ง อาจารย์ สั งกัด
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดารงตาแหน่ง ผู้จั ดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีวาระดารงตาแหน่งตามวาระของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ : รับทราบ

25

30

๑.๑.๑๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา
๒๙ แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นั น ที ทิ พ ลิ้ ม เพี ย รชอบ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการสถานวิ จั ย เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นนวั ต กรรมทางเคมี คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มีกาหนด ๖ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มติ : รับทราบ

35

๖

๑.๑.๑๖ มหาวิทยาลัยเนรศวร มีคาสั่ง เรื่อง มอบอานาจให้คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ฐานเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
มติ : รับทราบ
5

๑.๑.๑๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติ :
10

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ ศึกษาความเป็นไปได้ของรายวิชาที่สามารถจัดทาโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๑.๑.๑๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

15

มติ : รับทราบ
๑.๑.๑๙ supporting letter for the LipSTIC LABEX program
20

มติ : รับทราบ

25

๑.๑.๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทา MOU ระดับ
หน่วยงานระหว่างคณะฯ กั บแหล่งฝึกระดับหน่วยงานทางเภสัชกรรม จานวนอย่างน้อย 10 หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในการเข้าเยี่ยมประเมินคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
มติ :

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้ ช่ว ยคณบดี ฝ่ ายพั ฒ นาวิช าชี พ และฝึกงานบริบ าลเภสั ช กรรม ด าเนิ น การประสานการจั ด ท า MOU กับ
แหล่งฝึกระดับหน่วยงานทางเภสัชกรรม และนาเข้ารายงานความก้าวหน้าในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ เป็นระยะต่อไป
30

35

๑.๑.๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การสอบวัดความรู้
สาหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยคุณ สมบัติผู้สมัครสอบ ต้องศึกษาครบทุ ก
รายวิชาตามหลักสูตรของชั้นปีที่ ๔ ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดยจะต้องมีผลการประเมินทุกวิชา โดยรายวิชาตาม
แผนการศึกษานั้นให้ครอบคลุมเฉพาะรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ คือ พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพบังคับ ไม่นับวิชาศึกษาทั่วไป
การฝึกปฏิ บั ติ งาน และวิช าชี พ เสรี ทั้ งนี้ นิ สิ ต ตกแผนของคณะฯ จ านวน ๕ คน ที่ ได้ ขอความอนุ เคราะห์ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย

๗

ดาเนินการลงทะเบียนเรียนเพิ่มให้กับนิสิตเป็นกรณีพิเศษ รายวิชา ๑๙๙๔๕๑ เภสัชสนเทศสาหรับเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์การลงทะเบียนเพิ่มให้กับนิสิตเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว
มติ :

รับทราบ

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับดังนี้
๑. คณะฯ จะดาเนินการทาแผนการปรับปรุงระบบ Information Technology (IT)
๒. การย้ายห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานอาคารสถานที่ฯ โดยย้ายจากเดิมห้อง ภ. ๑๓๐๔ เป็นห้อง
ภ.๑๒๐๕
มติ :

15

20

๑. รับทราบ
๒. คณะกรรมการฯ ได้มีการเสนอหารือเรื่องของการจอดรถจักรยานยนต์และการจอดรถยนต์ โดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ เสนอให้จัด ท าสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า -ออก ซึ่งจะน าไปปรึกษาหาร่วมกัน ในรายละเอีย ดและ
หลักการ เนื่องจากนิสิตคณะอื่นมาเรียนในคณะฯ ด้วย
๓. ในส่วนของพื้นลื่นบริเวณจอดรถ ได้ให้แม่บ้านขัดพื้น ทุก ๒ สัปดาห์ จะมีนิสิตจิตอาสาวางแผนที่จะมาช่วยขัดพื้น
ก่อนล่วงหน้า และมีแผนจะเปลี่ยนพื้นบริเวณด้านหน้าอาคารของหน่วยข้อมูลสมุนไพรให้มีพื้นผิวที่ไม่ลื่นต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกาหนดการเปิด -ปิด ภาคเรียน และกาหนดการสอบ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สาหรับนิสิต
หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ บ าลเภสั ช กรรม รหั ส นิ สิ ต ๕๗-๕๘ และแผนการด าเนิ น งานบริ การการศึ ก ษา
และการบริหารงานหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

25

มติ :

30

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สรุปผลการรายงานตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ลาดับที่
หน่วยงาน
เกณฑ์ที่ใช้
จานวน บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่ขอ คะแนน
ระดับ
KPI
ประเมิน บรรลุ (%)
๑ ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชา
๑๔
๙
๕
๖๔.๒๙ ปานกลาง
ปฏิบัติ
๒ ภาควิชาเภสัชเคมีและ ภาควิชา
๑๔
๑๐
๔
๗๑.๔๓
ดี

๘

๓
๔
๕

เภสัชเวท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช ภาควิชา
กรรม
สานักงานเลขานุการ
สานักงานฯ
คณะเภสัชศาสตร์
สถานวิจัยเครื่องสาอาง สถานวิจัยฯ
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

๑๔

๑๒

๒

-

๘๕.๗๒

ดีมาก

๑๑

๑๑

๐

-

๑๐๐

ดีเยี่ยม

๒๑

๑๘

๓

-

๘๕.๗๒

ดีมาก

มติ :

5

๑. รับทราบ
๒. ตัวชี้วัดภาควิชา เสนอให้จัดทา personal profile สาหรับอาจารย์ ซึ่งคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และหลักสูตรพิเศษ กาลังดาเนินการจัดทา
๓. ตัวชี้ วัดส านักงานเลขานุ การ เนื่ องจากบรรลุ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ แล้ ว เห็น ควรปรับ เกณฑ์ ตั วชี้วัด ใหม่เพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และเป็นการท้าทายการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ตัวชี้วัดสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวชี้วั ดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ข้อ ๒.๒ โดยให้นาเข้ารายงานในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
๕. มอบงานนโยบายและแผน ดาเนินการประสานงานและติดตาม

10

15

20

๑.๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ รอบ
การประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากการประเมินฯ เมื่อ วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผลประเมิน เฉลี่ยทุกหลักสูตร
= ๓.๔๒ โดยมีรายผลการประเมินฯ ดังนี้
๑. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = ๓.๒๕
๒. หลักสูตร วท.ม เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = ๓.๔๕
๓. หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง = ๓.๕๒
๔. หลักสูตร วท.ม. เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล = ๓.๔๙
๕. หลักสูตร ปรด. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ = ๓.๕๐
๖. หลักสูตร ภม. เภสัชกรรมชุมชน (ในที่ตั้ง) = ๓.๒๕
๗. หลักสูตร ภม. เภสัชกรรมชุมชน (นอกที่ตั้ง) = ๓.๔๙
และผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ย้อนหลัง ๓ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
มติ :

รับทราบ

25

๑.๔.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) คณะเภสัชศาสตร์ รอบการประเมินปีการศึกษา
๒๕๖๐ เพื่อทราบและเตรียมความพร้อม รับการประเมิน วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ประชุมไชยานุภาพ ๖

๙

5

โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คาประกอบ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร )
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลกั ษณ์ ธีระภูธร (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
มติ :

10

รับทราบ

๑.๔.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ กฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษ า พ.ศ. ๒ ๕๖ ๑
และราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อทราบสภาวการณ์และแนวทางการปรับใช้เกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา (เกณฑ์ใหม่) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ระหว่าง
การดาเนินการเพื่อกาหนดใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป
มติ :

รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

20

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาค และก่อนสอบปลาย
ภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

25

๑.๖.๒ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอเพื่อพิจารณา สรุป
การประเมินโครงการเปิดบ้านคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกิจกรรม “open house” กิจกรรม
วิชาการและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต (ภ.๒๑๗) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
30

มติ :

35

รับทราบ และในครั้งต่อไป เสนอให้คณะฯ งดการเรียนการสอน

๑.๖.๓ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับเรื่องบริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที) จากัด จะมาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ นิสิตปี ๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องไชยานุภาพ ๒

๑๐

มติ :

5

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรือ่ งที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับ ผลการศึกษาดูงาน ณ บริษัท/โรงงานผลิตเครื่องสาอาง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยคณาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม โดยดูงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง director จากประเทศสิงคโปร์ ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
มติ :

รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙
15

20

25

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลัก สูตรพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับเรื่องการรวมหลักสูตรฯ ๓ หลักสูตร (ระดับปริญญาโท) โดยจะจัดทาเป็น ๑ หลักสูตร หลายสาขา โดยระดับปริญญาโท
ได้จัดทาแผนดาเนินงานรวมหลักสูตร ดังนี้
๑. ตรวจสอบแนวทาง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ประชุมกลุ่มย่อยของผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร เพื่อกาหนดแนวทางการรวม
หลักสูตรร่วมกัน
๓. ร่างหลักสูตร
๔. นาเสนอกรรมการบริหารคณะฯ
๕. ประสานกับมหาวิทยาลัย
มติ :

30

35

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับกาหนดการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา ๒ ดังนี้
- วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
วันเปิดทาการ
- วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
มติ :

๑. รับทราบ

๑๑

๒. มอบผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการให้อาจารย์ประจาคณะฯ
เข้าปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สกอ. และสภาเภสัชกรรม และนาเข้ารายงานในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
๓. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ รวบรวมประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในร้านยาของอาจารย์
ประจาคณะฯ เข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
5

10

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

15

๑. มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผู้ประสานงานวิจัย สรุปรายระเอียดเกี่ยวกับกองทุนวิจัย
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาราชการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายละเอียดรายรับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๑
20

มติ :

25

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติ :

๑. รับทราบ
๒. ให้ยกเลิกการใช้วิดีโอแนะนาคณะฯ ภาคภาษาอังกฤษ ที่มีการจัดทาล่าสุด และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามผลการแก้ไขตราสัญลักษณ์คณะฯ
30

35

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ การเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลฯ โดยมูลนิธิเทโร เพื่อการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; TTSF) เป็นกองทุนถาวรเพื่อนาดอกผลมาใช้ใน
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่ การมอบ

๑๒

รางวัลแก่บุคคล คณะบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จึงขอเชิญเสนอชื่อบุคคล
คณะบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลฯ
มติ :
5

10

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอดังนี้
เสนอรายบุคคล
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
เสนอหน่วยงาน : สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
๒. มอบ นางกมลณิชา ฉิมแย้ม เจ้าหน้าที่งานบุคคล ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ และจัดส่งชื่อต่อไป

๔.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการจัดโครงการวันครบรอบ ๒๕ ปี
แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกาหนดจัดในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
15

20

25

มติ : มอบคณะกรรมการอานวยการ ในโครงการฯ ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณากาหนดการ และนาเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๔.๑.๓ การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ โดยนางสาวณัฏฐนิช วัฒนะพระยา
ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ตามประกาศคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมี ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มติ : มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ ตรวจสอบคุณสมบัติ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร ในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. พ.ศ. ๒๕๕๗ หากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ฯ สกอ. และตามประกาศฯ
ให้เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน เสนอเพื่ อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
(ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

30

มติ :

35

๑. ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ กาหนดภาระงานสาหรับประธานคณะกรรมการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ และประธานคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมนิสิตในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ๑๘ ภาระงาน/รอบการจัดสอบ (ประกาศเกณฑ์ภาระงานฯ ภาระงานบริการ
วิชาการ ข้อ ๑๓.) และให้คิดภาระงานเพิ่ มตามชั่วโมงปฏิบั ติงานจริง (ประกาศเกณฑ์ภาระงานฯ ภาระงานบริการวิชาการ
ในส่วนของภาระงานตามคาสั่ง)

๑๓

5

10

๑.๒ กาหนดกิจกรรมสาหรับคณะกรรมการเตรียมพร้อมนิสิตในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (ประกาศกาหนดกิจกรรม
๔.๓ กิจกรรมที่ภาควิชาขอความร่วมมือ) โดยให้เป็น ๒ เท่า ทั้ง ๒ รอบประเมิน
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ดาเนินการปรับแก้ตามมติ
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดาเนินการพิจารณาความเป็นไปได้ในการมอบหมายและประสานงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องแต่ละงานในการบันทึกภาระงานสาหรับอาจารย์
๔. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ฯ ประสานการตรวจสอบความเพียงพอของจานวนแหล่งฝึก clerkship DIS
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดประกาศเกณฑ์ประเมินฯ ด้านการเรียนการสอน ข้อ ๒.๑.๑ ต่อไป
๔.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการทดแทนภาระงานของ
ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (สืบเนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถานวิจยั เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
มติ :

15

20

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกการทดแทนภาระงานของตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื่องจากไม่
เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา
๒. กาหนดภาระงานสาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑๘ ภาระงาน/รอบประเมิน
(ประกาศเกณฑ์ภาระงานฯ ภาระงานบริการวิชาการ ข้อ ๑๓)
๓. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ดาเนินการแก้ไขประกาศฯ
๔.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโ ยชน์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการปรับตารางกาหนดเปิด -ปิด
ภาคเรียน และกาหนดการสอบ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สาหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม รหัสนิสิต ๕๗-๕๘ เป็นวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เช่นเดิม
มติ :

๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบคุณชัชชญา ชัชชวลิตสกุล ดาเนินการต่อไป

25

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอเพื่อพิจารณาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๒. หนังสือพิมพ์ The Nation
๓. หนังสือพิมพ์มติชน
๔. หนังสือวารสารสุดสัปดาห์มติชน
ค่าใช้จ่าย ๑,๒๕๐ บาท : เดือน x ๑๒ เดือน = ๑๕,๐๐๐ บาท
มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ สารวจความเห็น ของบุ คลากร แล้วนาเสนอต่อคณบดีเพื่ อพิ จ ารณา และรายงานให้
กรรมการประจาคณะฯ ทราบต่อไป

๑๔

5

๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งพัสดุส่วนตัว ดังนี้
๑. ขอความร่วมมือให้ผู้จัดส่งพัสดุ (Kerry) หรือบริษัทขนส่ง ส่งพัสดุ ณ สานักงานเลขานุการคณะฯ ไม่
อนุญาตให้ขึ้นบนตัวอาคาร หรือตามห้องต่างๆ โดยให้ผู้รับมารอรับได้ที่สานักงานเลขานุการคณะฯ
๒. กรณีฝากให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับพัสดุแทน เจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจสอบพัสดุภายในกล่องให้ หากเกิดความ
เสียหายเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับจะไม่รับผิดชอบ
๓. ขอให้เจ้าของพัสดุ ลงมารับพัสดุด้วยตัวเองได้ที่ สานักงานเลขานุการคณะฯ

10

มติ :

15

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการเลือกหัวข้อ และ วันจัดอบรม "การบริหารความเสี่ยง" โดยเป็นกิจกรรมที่ ๕ ของโครงการ ภ.๑๐๒ ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ เสนอช่วงวันที่ ๑๐-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ (๑ วัน) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่สนใจ
มติ :

25

30

๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการ ดังนี้
- ประสานการจัดระบบการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก และการทาบัตรผ่านเข้า-ออก สาหรับบุคคลภายนอกทุกประเภท
- ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-ไม่มี-

๑. มอบงานบริหารความเสี่ยง สารวจวันจัดประชุม
๒. หัวข้อการอบรม “การบริหารความเสี่ยงสาหรับผู้บริหาร”

๔.๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ก่อนวันประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนฯ ที่จะจัดในวันอังคารที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องไชยาภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์
เอกสารประกอบ : http://www5.pha.nu.ac.th/administration1-4.php
มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ และนาเข้าประชาคมเพือ่ พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ต่อไป

35

๑๕

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๑๕๗๔๙๙ และ ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ดังนี้
๑. (ร่าง) ปฏิทินรายวิชา ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. (ร่าง) คณะกรรมการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. หารือนโยบายในการดาเนินการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และสถิติสาหรับบริบาลเภสัช
กรรม และรายวิชา ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

10

มติ : ๑. เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ปฏิ ทิ น รายวิ ช า ๑๙๙๕๙๑ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ และ (ร่า ง)
คณะกรรมการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. การหารือนโยบายในการดาเนินการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และสถิติสาหรับบริบาลเภสัชกรรม และรายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ให้นาเข้าหารือในการประชุมคราวต่อไป

15

๔.๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการควบคุมดูแล วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๑
และยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เพื่องานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ(ร่าง) คาสั่งคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๑ และยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ เพื่องานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิก-จ่าย

20

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ไม่มี25

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
นิสิตเภสัชศาสตร์ ได้รับข้อความ (กระดาษโน๊ต) เพื่อขอเบอร์โทร หรือ ไลน์ จากบุคคลหนึง่ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในช่วงระหว่างการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ โดยในเบื้องต้นคณะฯ ได้ทาบันทึกข้อความเพื่อขอคาชี้แจงจากคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว
มติ :

35

๑. มอบคณบดีประสานไปยังสภาเภสัชกรรม เพื่อขอความคิดเห็น โดยปกปิดชื่อของนิสิต
๒. มอบคณบดีประสานไปยังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอสอบถามความคืบหน้า

๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อพิจารณา
การขอความอนุเคราะห์คนสวนเพื่อช่วยในการจัดเตรียมพืชสมุนไพรสาหรับใช้ในปฏิบัติการจานวน ๓ รายวิชา ดังนี้

๑๖

๑. รายวิชา ๑๙๙๓๑๑ บทนาสู่เภสัชเวท
๒. รายวิชา ๔๑๑๓๒๒ เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
๓. รายวิชา ๐๐๑๒๗๔ ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
5

10

15

มติ :

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษา และนวัตกรรม
การศึกษา เสนอพิจารณาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ถ่านทั้งหมดของคณะฯ โดยเสนอให้เปลี่ยนมาใช้แบบชาร์จ เพื่อความ
ประหยัด ลดขยะ สารพิษ และเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
มติ : มอบรองบริหารฯ รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ ในการจัดซื้อถ่านไฟฉายรายปี และความคุ้มค่าในการใช้ถ่านชาร์จทดแทน
และนาเข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

25

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธาน เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

30

มติ :

๑. กาหนดวันประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ เดือน เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. กาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
เดือนเว้นเดือน
35

๑๗

เลิกประชุมฯ

5

เวลา ๑๘.๐๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๘

