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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๔. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๕. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(ดร.สุภาวดี พาหิระ)
๖. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๗. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๙. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์)
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๒. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลาป่วย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ไปราชการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๓. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ไปราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์)

5

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

เวลา ๑๑.๓๐ น.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สรุปรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์
มติ : รับทราบ
กรณีนิสิตร้องเรียนเรื่องการแต่งกายไม่ตรงตามเพศ ในการสรุปรายงานการประชุมไม่ต้องระบุชื่อบุคคล
กรณีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้สอน
กรณีการทา senior project
- สาหรับนิสิตรหัส ๕๖ ให้ทา senior project แบบรายบุคคล
- สอบถามความคิดเห็นของนิสิตถึงข้อดี - ข้อเสีย จากประสบการณ์ที่ได้ทา senior project
กรณีบทลงโทษสาหรับนิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ตรงตามระเบียบ ให้อาจารย์ตักเตือน จดชื่อนิสิตพร้อมทั้ง
นิสิตเซ็นรับทราบ ลงในแบบฟอร์ม และนาผลส่งให้งานกิจการนิสิตหักคะแนนความประพฤติ ทั้งนี้มอบงานกิจการนิสิตฯ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบโดยด่วน
๑.๑.๒ คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
นวั ต กรรมทางเคมี ค ณะเภสั ช ศาสตร์ โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นต้นไป

30

มติ : รับทราบ

35

๑.๑.๓ คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๓๙ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งให้ ดร.สุภาวดี พาหิระ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งหั วหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

40

มติ : รับทราบ

๓

๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ

แผนพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
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มติ : รับทราบ ทั้งนี้คณบดีได้ชี้แจงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการหลักกิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดังนี้
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสาอางหรืออาหารเพื่อสุขภาพ ๑๐
ผลิตภัณฑ์ อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการหลั ก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียร
ชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช และรองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
๒. ให้บริการพัฒนาการทดสอบและความคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของหน่วยราชการ
วิ ส าหกิจ ขนาดย่ อมหรือเอกชนอื่ น ๆ เพื่ อยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อาจารย์ ผู้ ป ระสานงาน
ด าเนิ น การหลั ก ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุ ช และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก
อิงคนินันท์
๓. จั ด ท าร้ า นยาเภสั ช กรรมสมุ น ไพรต้ น แบบหรื อ ห้ อ งยาเภสั ช กรรมสมุ น ไพรต้ น แบบ อาจารย์
ผู้ประสานงานดาเนินการหลัก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองศาสตราจารย์
ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ และคณะกรรมการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
๔. สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรด้านสมุนไพร (ทุนปริญญาเอก / ปริญญาโทและประกาศนีย บั ต ร)
อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการหลัก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
๕. จัดตั้งศูนย์กลางการฝึกอบรมในด้านการพัฒนานวัตกรรมและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการหลัก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
๖. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศไทย อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการหลัก
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ และดร.ศุภชัย อินสุข
๑.๑.๕ โครงการปลู ก หญ้ า ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรและนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหญ้ามาปลูกภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร การบริหารจัดการ
กองอาคารสถานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีกาหนดการปลูกหญ้า ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๑๕ น.
เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
หญ้าราคาผืนละ ๒๐ บาท
มติ : รับทราบ และมอบหมายนางสาวอรัญญา อินทโชติ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลกร และนิสิต ร่วม
บริจาค
๑.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
- การขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพรสิ เด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ กรุงเทพฯ ของสถานการศึ กษา
ต่ อเนื่ อง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ มี การเปิ ด หลั กสู ต ร หากยกเลิ กการเช่ า จะเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยสู ง มาก ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย มอบให้
คณะนิติศาสตร์ ศึกษาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ และให้เจรจาต่อรองกับบริษัทเพรสิเด้นท์ทราวเวอร์โฮเต็ล
และทาวเวอร์ จากัด เพื่อปรับปรุงแก้ ไขบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าและบริหารพื้นที่สานักงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย และมอบทุกคณะหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคาร
เพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ให้มากที่สุด

๔

5

10

- การรายงานผลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการ K-Hall ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตัดสินใจซื้ออาคาร KHall ทั้งนี้ มอบให้รองอธิการบดี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตรวจสอบและจัดทาข้อมูล
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- การจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นทางการ โดยเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งส่วนงาน
ภายในทั้งหมดที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นส่วนราชการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด โดยชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นและความสอดคล้องกับทิศทางทางพัฒนาประเทศให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และเสน อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อได้ ผลอย่างไรให้ดาเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอีกครั้ง และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
- คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ ที่จะรับเข้าใหม่หากเป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาภายในประเทศไทยให้
ขยายเวลายีนเอกสารผลคะแนนออกไปอีก ๓ เดือน
มติ : รับทราบ

15

๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนปัจจุบันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
มติ : รับทราบ

20

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ย วกับ
คณะเภสัชศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ

25

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ในการติดตามสถานภาพความก้าวหน้า
การทาวิทยานิพนธ์ของนิสติ บัณฑิตศึกษา
มติ : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา ตรวจสอบข้อมูลนิสิตบัณฑิตศึกษา

30

35

๑.๑.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดใน
ภาคเรียนฤดูร้อน มี ๔ รายวิชา ได้แก่
- ๑๙๙๓๐๒ เภสัชเคมีสาหรับเภสัชศาสตร์ ๑
- ๑๙๙๓๓๒ เภสัชวิทยา ๒
- ๑๙๙๔๕๒ เภสัชบาบัดประยุกต์ ๑
- ๑๙๙๔๔๒ กฏหมายทางเภสัชกรรม
มติ : รับทราบ

40

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มีความเห็น
เกี่ย วกับ การแสกน QR CODE ในการประเมิ น รายวิ ช า ปี การศึกษา ๒๕๕๙ โดยเสนอให้ ใช้ เครื่องสแกนจากจอ LCD
Projector แทนการสแกนจากกระดาษ เพื่อสะดวกและประหยัดกระดาษ
5

มติ : รับทราบ และเห็นชอบให้การประเมิน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้นามาหารือร่วมกันอีกครั้ง เนื่องจากการประเมิน
รายวิชาซ้าซ้อนกับการประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลัย
10

๑.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับเรื่องการลาเพิ่มพูนความรู้ฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะลา
เพิ่มพูนต่อหรือไม่ แต่การลาไปเพิ่มพูนความรู้ฯ จะต้องนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ เดือน ซึ่งอาจจะไม่ทัน
มติ : รับทราบ

15

๑.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับขอแผนการติดตามการส่ง มคอ. ๓ ของรายวิชาที่เปิดเรียนในภาคฤดูร้อน
20

25

มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา ประสานงานวิชาการเพื่อดาเนินการติดตามการจัดส่งให้ทัน
ตามกาหนดเวลาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๓

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

30

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
35

มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

40

มติ : รับทราบ

๖

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
- ไม่มี –

10

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน และรองคณบดี
๔.๑.๑ ขอให้พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจาปี ๒๕๖๐
โดยประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผูส้ มควรได้รบั
การยกย่องเชิญชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ ๑ ท่าน

15

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบเสนอ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
๒. ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
๓. มอบหมายงานบุคคลทาบทามและส่งรายชื่อต่อไป ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

5

๔.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาล
เภสัชกรรม เสนอพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๕๙ ที่ หน่วยพัฒนาและ
ประสานการฝึกปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
20

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้ตามเสนอ ในส่วนของรายวิชาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปวีณา สนธิสมบัติ รวบรวมและแจ้งเวียนเพื่อรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
25

30

๔.๑.๓ ขอโอนเงินงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแบบบุคคล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.
ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มียอดเงินงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแบบ
บุคคล (Researcher Personal Account; RPA) จานวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมีความ
ประสงค์สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัย แก่ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยขอโอน
เงินงบประมาณสาหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแบบบุคคล (Researcher Personal Account; RPA) จากบัญชีของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชั ยญาคุณาพฤกษ์ ให้แก่ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล เป็นจานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท
ถ้วน)
มติ :

35

40

ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะฯ

๔.๑.๔ ขอหารือการจัดสรรทุนการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมต่างประเทศ โดยขอสนับสนุนทุนจาก
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐ และคณะเภสัชศาสตร์ จัดสรรเงินบริจาค คนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มติที่ประชุมกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยไม่อนุมัติทุนสนับสนุน
ดังนั้น จึงใคร่ขอหารือการจัดสรรงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์จากเงินบริจาคเพิ่มเติม จานวน ๒ ทุน สาหรับ น.ส.ศศิภา
เวียงโอสถ และ น.ส.นริศรา ประยูรหงษ์ ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน - ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ School of Pharmacy University of Wisconsin-Madison, USA. ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

๗

ที่
๑
๒
๓
มติ :

รายการค่าใช้จา่ ย
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก
(๑,๑๐๐ USD x ๓๗ บาท x ๔ เดือน x ๒ คน)
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
(๓๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน)
ค่าหนังสือเดินทาง และหนังสือผ่านแดน (พาสปอร์ตและวีซ่า)

ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

งบประมาณ
เงินบริจาค (บาท)

๓๒๕,๖๐๐
๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๓,๒๐๐

ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
๑. ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรงบประมาณคนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิม
๒. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ จัดทาหนังสือเพื่อขอสนับสนุนทุนจากมูลนิธิมังกร ประพันธ์วัฒนะ

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๒.๑ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อขอสอบถามความก้าวหน้า
ของการปรับปรุงห้อง SEM ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อใช้งานทั่วไป
10

มติ :

ยังไม่มีความคืบหน้า จนกว่าจะจาหน่ายเครื่องแล้วเสร็จ

๔.๒.๒ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณาการพิจารณาเกณฑ์
ภาระงานในฐานะผู้บริหารของ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ตาแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15

20

25

มติ :
เนื่องจากตาแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กาหนด
ภาระงานและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้บริหาร และอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงให้กาหนดภาระงานของ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
ดังนี้
๑. ให้คิดภาระงานบริหารในตาแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาระงานบริก ารวิชาการ ในอัตราเหมา
สัปดาห์ละ ๑๕ ภาระงาน
๒. ภาระงานการเรียนการสอน และภาระงานวิจัย ไม่สามารถนาภาระงานบริหารดังกล่าวมาทดแทนได้
๔.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ หารือเกี่ยวกับแนว
ทางการสนับสนุนงบประมาณในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ กรณีที่มหาวิทยาลัยยกเลิก
การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
มติ :
บาท

๑. จัดสรรงบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ ทุน ให้เบิกตามที่จ่ายจริงทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการดาเนินการจัดทาประกาศต่อไป

30

๔.๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบั ติ สอบถามเกี่ยวกับ
อัตรากาลังคน ความเป็นไปได้ในการบรรจุเภสัชกรประจาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อบรรจุเป็น บุคลาการสาย
วิชาการ

๘

มติ : ที่ประชุมมีความเห็น ชอบให้เภสัชกรที่ประจาอยู่ ณ สถานปฏิ บัติการเภสัชกรรมชุมชน สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกก่อน จึงจะสามารถบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการได้
5

10

15

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถานฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
๔.๔.๑ ดร.ประยุทธ ภูรัตนาวิวิธ ผู้แทนคณาจารย์ เสนอพิจารณาให้คณะฯ กวดขันระเบียบวินัยการ
จอดรถจักรยานยนต์ของนิสิตล้นออกจากที่จอดมายังลานจอดรถ และประเด็นการจอดรถยนต์ขวางทางเข้าและออก และ
เสนอให้มีมาตรการจัดการเรื่องการขับรถเร็วในช่องทางสวนเลนส์ถนนข้างคณะฯเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ ดาเนินการทาที่จอดรถหลังอาคาร ๑ เพิ่มประมาณ ๓๐ ช่อง
จอด
๒. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตจอดรถเป็นระเบียบ และระมัดระวังเรื่องความเร็ว
๔.๔.๒ ดร.ประยุทธ ภูรัตนาวิวิธ ผู้แทนคณาจารย์ เสนอเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัด ทา senior

20

project เพื่อขอความชัดเจนจากคณะฯ เนื่องจากมีนิสิตหลายรายเริ่มติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และบางรายมีการรับแล้ว
ซึ่งไม่เป็นธรรมสาหรับนิสิตท่านอื่น และขอสาเนาหนังสือที่นโยบายจากอธิการบดีที่ทาให้นิสิตปริญญาตรีทาวิจัยคนเดียวด้วย
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ ชี้แจงในเรื่องการเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา ให้นิสิตทราบ
๔.๔.๓ ดร.ประยุทธ ภูรัตนาวิวิธ ผู้แทนคณาจารย์ ปรึกษาหารือนิสิตวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบหน้า

25

ห้องเรียน

30

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ สารวจชัน้ วางรองเท้าให้มีปริมาณเพียงพอต่อจานวนนิสิต
๒. รณรงค์ให้นิสิตวางรองเท้าเป็นระเบียบ

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
๔.๕.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
เสนอเพื่อพิจารณายอดเงิน RPA โดยขอการอนุญาตให้หัวหน้าภาควิชาฯ และเลขานุการภาควิชาฯ สามารถเข้าดูข้อมูลงบ
ประมาณของ RPA ของอาจารย์ในภาควิชาได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

40

๔.๕.๒ นางชัญญานุช สุขสบาย หัวหน้างานการเงินและพัสดุ ได้เสนอรายงานผลการสารวจสภาพ
และจานวนตู้เก็บของนิสิต โดยมีตู้เก็บของนิสิตตามทะเบียนคุมจานวน ๘๔ ตู้ ดังนี้
- นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ เก็บไว้ใช้งาน จานวน ๕๔ ตู้

๙

- แทงจาหน่ายปี ๒๕๕๙
- บริจาคให้โรงเรียนได้

จานวน ๒๐ ตู้
จานวน ๑๐ ตู้

มติ : ๑. รับทราบรายงานผลการสารวจ
5

๒. อนุมัติให้บริจาคตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

10

เลิกประชุม

15

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๐

