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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน 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
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๒. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
ติดราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๓. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
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ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์)
๔. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๘.๓๐ น.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ ดังนี้
๑) อธิ การบดี แจ้ งให้ ท ราบว่ าเนื่ องจากสภาพั ฒ น์ ฯ ได้ รับ มอบหมายจากรัฐบาลให้ ดาเนิ น การ
ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่าในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยต้องทารายงานส่งในด้านต่างๆ เช่น ความคุ้มค่าจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การรายงานด้านที่เกี่ยวกับการเงินด้านอื่นๆ ที่ได้เพิ่มเติม เช่น จาการลงทะเบียน ฯลฯ ดังนั้น
ในการประชุมครั้งต่อๆ ไป แต่ละคณะและหน่วยงานจะต้องหมุนเวียนกันมารายงานเรื่องต่างๆ
ในส่วนที่เกิดเช่น จานวนนิสิตในแต่ละปีที่เพิ่มหรือลด พันธกิจ ๕ ด้าน ว่าได้ดาเนินการอะไรไป
บ้าง ทั้งความสาเร็จและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
๒) อนุมัติ ให้คณะพยาบาลเบิกค่าที่พักสาหรับนิสิตพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกภายในจังหวัด
พิ ษ ณุ โลก เป็ น กรณี พิ เศษ เนื่ อ งจากไม่ มี ร ะเบี ย บรองรั บ การเบิ ก จ่ า ย (เบิ ก จ่ า ยจากเงิ น
งบประมาณรายได้คณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
๓) การพิจารณานโยบายการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า สาหรับหน่วยงาน กรณีมีค่าใช้จ่ายจาก
การเช่าเกินกว่าเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณที่กาหนดไว้ จากความล่าช้าของการจั ดซื้อจัดจ้าง
(๘ เดือน) มีมติให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กาหนด โดยไม่เรียกเงิน
สมทบจากหน่ วยงานที่ ใช้เครื่อง (ยอดเงินรวม ๓.๔๕ ล้านบาท เป็นยอดของส่ วนคณะเภสั ช
ศาสตร์ ๑๔๑,๗๑๒ บาท)
๔) การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ประจาปี เนื่ องจากหน่วยงานต่างๆ
ประสบปั ญ หาเกี่ ยวกั บ งบประมาณสาหรับ การบริหารจั ดการไม่ เพี ยงพอต่ อการดาเนิ นงาน
จาเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติม มีมติให้ชะลอเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ที่ทา
เรื่ องเข้ ามาทั้ งหมด ให้ น ามาพิ จ ารณาใหม่ ต อนปรั บ ช่ ว งไตรมาสที่ ส อง (เดื อนพฤษภาคม)
กาหนดให้เสนอเรื่องเพื่อนาเข้าพิจารณารวมกันในครั้งเดียว โดยดาเนินการรวบรวมเอกสารให้
แล้วเสร็จ แล้วส่งเรื่องภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อนาเข้าพิจารณาในการประชุมเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕) การแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เ ภสั ช กรรม มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๓

มติ :

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี-
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๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. การประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน
๑.๑ การประเมินการสอนให้ใช้เอกสารเพียง ๑ หัวข้อ หรือ ๑ บท เท่านั้น เพื่อใช้ประกอบ
ในวันที่ประเมินการสอน
๑.๒ เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน สามารถดาเนินการส่งภายหลังจากที่
ประเมินการสอนแล้วได้ และเอกสารดังกล่าวไม่ต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
เพราะการประเมินการสอนเป็นเรื่องภายในคณะ/วิทยาลัย
๑.๓ เมื่อดาเนินการประเมินการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการประเมินการสอนพร้อม
ก.พ.อ. ๐๓ และผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
๒. ผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทางกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่จาเป็นต้อง
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้ส่งเฉพาะบทความ
วิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
๓. ผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน สามารถเก็บผลการประเมินไว้ได้
เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประเมินการสอน
มติ : รับทราบ
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๑.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง พิจารณาหลักสูตรที่จัดส่งให้กับหน่วยงานภายนอก ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน
ส่ง

30

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

35

๑.๑.๖ เรื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

๔

5

๑.๑.๗ ขออนุ มั ติ ล าออกจากคณะกรรมการส่ งเสริม จรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสั ชศาสตร์ โดยค าสั่ ง
คณะเภสัชศาสตร์ ที่ ๐๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล เป็นคณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย
วิ ท ยาอารีย์ กุล ได้ รับ การแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งหั ว หน้ าภาควิ ชาเทคโนโลยี เภสั ชกรรม จึ งขออนุ มั ติ ล าออกจากการเป็ น
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มติ :

10

๑. รับทราบ
๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ทาบทามด้วยวาจาตามลาดับความถี่ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเดิม เพื่อเป็นกรรมการทดแทน
๓. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป
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๑.๑.๘ รายงานความคืบหน้าการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และรายงานการลาศึกษาต่อฝึกอบรมและ
การลาประเภทต่างๆ โดยนางกมลณิ ชา ฉิมแย้ม งานบริหารงานบุคคล จัดทารายงานสรุปข้อมู ลการขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการ และรายงานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมระยะสั้น เพิ่มพูนความรู้และลาประเภทอื่นๆ ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
มติ :

20

25

30

35

รับทราบ

๑.๑.๙ การพิจารณาจานวนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนให้ มีสิทธิ์ เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ เรื่องการพิจารณาจานวนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนให้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลการคัดเลือกเต็มร้อยละ
๑๐๐ จากเดิมคือ ร้อยละ ๗๐ แต่เนื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการคานวณคะแนนของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผิดพลาดจึง
มีผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๑๑ คน
มติ : สาหรับการรับนิสิตปี ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาดังนี้
๑.
ขอคะแนนของผู้สัมภาษณ์ทุกคนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อ
๒.
หากคะแนนไม่ตรงตามคุณสมบัติตามเกณฑ์และองค์ประกอบที่กาหนด คณะเภสัชศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่
ขอสัมภาษณ์
๓.
โดยขอให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และองค์ประกอบ พร้อมชี้แจงเหตุผลให้
ผู้สมัครทราบ
๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ร ะชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้ เป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุ ม เครือข่ายและพั ฒนาสารจาก
ธรรมชาติ ร่วมกั บ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ ต ระหง่ าน ในวั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องไชยานุ ภ าพ ๖ โดยเป็ น

๕

การประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผู้แทนเข้ามาสังเกตการณ์
มติ :

รับทราบ และขอเชิญผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุจากไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ จึงขอแนะนาให้ถอดปลั๊กเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันการชารุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะมีการเปลี่ยนแปลงการดับไฟฟ้า เป็นช่วงเวลากลางคืน โดยการ
สอบใบประกอบวิชาชีพฯ ภาคบรรยาย (MCQ) ในวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ใช้อาคารปราบไตรจักร เช่นเดิม โดยขอใช้
รถตู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์คุมสอบและรับ-ส่งข้อสอบ
มติ : ๑. รับทราบ
๒. มอบนางสาวอรัญญา อินทโชติ ประสานการขอใช้รถตู้ของมหาวิทยาลัย

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๓

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

20

25

30

35

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียน
การสอน แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง (ภ. ๕๑๐๔) อาคาร ๕ ชั้ น ๑ คณะเภสั ช ศาสตร์

๖

โดยดาเนินการจัดทาห้องไว้สาหรับให้นิสิตใช้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาคปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว เปิดให้นิสิตที่เข้าใช้
ห้องและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
มติ : รับทราบ
5

๑.๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกปฏิบัติงานบริบาล
เภสัชกรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ ๔ ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องไชยานุภาพ ๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10

15

มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ดร.ศราวุ ฒิ อู่ พุ ฒิ นันท์ ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ แจ้ งให้ ที่ประชุม ทราบเกี่ ยวกั บ รายงานผลการ
พิจารณาการอนุมัติสอบนอกกาหนดการสอบรายวิชา ๑๙๙๓๓๒ เภสัชวิทยา ๒ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ของนิ สิตรหัส ๕๘๒๑๑๑๒๕ นิ สิตชั้นปี ที่ ๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ โดยมีมติ เห็นควรให้นิสิตสอบนอกกาหนดการสอบ เนื่องจากนิสิตเจ็บป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื้อรัง ปัสสาวะบ่อย
ผิ ด ปกติ ส่ งผลท าให้ มี ปั ญ หาในการนอน จึ งตื่ น นอนเพื่ อเดิ น ทางมาเข้ าสอบไม่ ทั น เวลาตามกาหนด เป็ น เหตุ ผลที่ รับ ฟั งได้
โดยจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในวัน ๑๐ วันทาการ นับแต่กาหนดการสอบ และการประเมินผลคะแนนที่ได้ให้คิดเป็น ร้อยละ ๗๐
ของคะแนนตามที่นิสิตสอบได้

20

มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี25

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองค า รั ก ษาการในต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะฯ รายงานการเงิ น
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

35

๗

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๑
5

มติ :

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
10

มติ :

15

20

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ (ร่ า ง) ประกาศการให้ ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง พิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต
ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ทุ กหลักสูตร เฉพาะค่าธรรมเนียมและค่ าบารุงการศึกษา ภายใน ๔ ภาคการศึกษานับจากระยะเวลาที่ เข้า
ศึกษาตามหลักสู ตร โดยให้โควตา อาจารย์ ๑ คน ต่อ ๑ ทุ น โดยเริ่ม ตั้งแต่ ปีการศึ กษา ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป และมอบหั วหน้ า
สานักงานเลขานุการ ร่างประกาศเกณฑ์การรับทุนฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
มติ :

25

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้ ดังนี้
แก้ไขข้อ ๔ เพิ่มขั้นตอน “อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอทุนผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตร”
แก้ไข ข้อ ๕ (๑) แก้ไข เดิม “ระยะเวลาที่ผู้รับทุน” แก้ไขเป็น “ระยะเวลาการรับทุน” และตัด “โดยต้องยื่นขอรับทุน
พร้อมรายชื่อนิสิต ก่อนการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์” ออก
แก้ไข ข้อ ๖ อาจารย์ที่ปรึกษายื่นขอรับทุนก่อนที่นิสิตจะสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่ม ข้อ ๗ แผน ก.
๒. มอบให้ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่ งหัวหน้าสานั กงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ดาเนินการ
ต่อไป

30

๓.๒.๒ แนวทางการประกาศคะแนนสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๗.๒ เรื่องขอสอบถามแนวทางการประกาศคะแนนสอบ โดยที่ประชุมมีมติ
มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ สอบถามระเบียบ และข้อบังคับ ในการประกาศคะแนนสอบของนิสิต

๘

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศคะแนนย่อยเป็นช่วงๆ ในระบบ REG. ซึ่งหลังประกาศแล้ว อาจเอาคะแนนย่อยออกได้
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ สอดคล้ องพระราชบั ญ ญั ติฯ ระเบี ยบ ประกาศ ในการประกาศคะแนนให้ เป็ นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลไม่ เผยแพร่ต่ อ
สาธารณะ
5

10

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอเข้าพบเพื่ อหารือการเปิดบริการทางด้านเครื่องสาอางของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร มี นโยบายที่ จะส่ งเสริม และสนั บสนุ น ให้ เกิ ดการสร้างธุ รกิ จจากผลงานของมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อต่ อยอดการเพิ่ ม มู ลค่ า
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงกับงานบริการวิชาการ กองบริการวิชาการและจัดการ
ทรัพย์สิน ขอเข้าพบเพื่อหารือการเปิดบริการทางด้านเครื่องสาอางของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
โรงแรม และสปา ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเริ่ม ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
มติ :

๑. ทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยคณะฯ สนับสนุนองค์ความรู้, การฝึกอบรม, วิทยากร
๒. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นผู้ดาเนินการ และสนับสนุนกาลังคน และงบประมาณ

15

20

๔.๑.๒ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่
จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัย จึงขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มติ :

25

30

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบดังนี้
๑. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
๒. เสนอดังนี้
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้
๑) ผู้ที่ได้รางวัลประจาปีของคณะฯ
๒) รางวัล The Star ๒ รอบ (ตุลาคม, เมษายน)
- ผลงานวิจัย เสนอ นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
- ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
๓. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ประสานฯ ต่อไป

๔.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดสรรวงเงินสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
35

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
- ข้อ ๖.๑ ตัดออก

๙

5

10

- ข้อ ๖.๒ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๓ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๔ ตัดออก เหตุผล ไม่เป็นรูปธรรม และเพื่อการส่งเสริมการวิจัยฯ มากกว่า
- ข้อ ๖.๕ ใช้เฉพาะ TCI ๑ เพียงอย่างเดียว
- ข้อ ๖.๖ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๗ ตารา หรือหนั งสื อวิชาการทางเภสั ชศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง ที่ ได้ รับการรับ รองคุ ณ ภาพ ผ่ านการ
ประเมินโดยมีการตีพิมพ์ผ่านสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ
- ข้อ ๖.๘ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๙ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๑๐ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๑๑ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๑๒ เหมือนเดิมไม่มีแก้ไข
- ข้อ ๖.๑๓ ตัดออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

15

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

20

25

30

35

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากนิสิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ : ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้จัดทาเอกสารรวมตามรหัสรายวิชา ตั้งแต่รหัส ๕๕ เป็นต้นไป
๒. ให้นาผลการประเมินของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
๓. มอบนางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ ดาเนินการ ดาเนินการและรวบรวม
๔. นาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๕. กรณีข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต มอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นารายงานการดาเนินการเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๖. ปฏิ บั ติ รายวิ ชา QC ให้ แจ้ งให้ นิ สิ ต ทราบ ถึ งปั ญ หาการชารุ ด ของเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ อาจขอความ
อนุเคราะห์เครื่องมือหน่วยงานอื่นเพื่อจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ เช่น เครื่ องจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
มอบให้ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท นาไปพิจารณาการสอนปฏิบัติการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี-

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒
มติ :

10

15

20

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบดาเนินการตามแผน ๑-๘
ลาดับ ๙ เป็นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ลาดับ ๑๐ เป็นต้นไปนับต่ออีก ๑ สัปดาห์

๔.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั นโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน QA ที่ผ่านมา (ติดตาม
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดื อน) เพื่ อให้การเตรียมพร้อมรับการประเมินปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย งานประกั น
คุณภาพการศึกษา จึงขอติดตามผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน QA ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- ระดับหลักสูตรสาหรับประธานหลักสูตร
- ระดับคณะสาหรับรองคณบดีผู้กากับองค์ประกอบ
โดยกาหนดให้ส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการหลักสูตรฯ และให้จัดส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๗

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
-ไม่มี-

25

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
๔.๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เสนอพิจารณา (ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
30

มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ตามเสนอ
๒. มอบผู้ อานวยการสถานวิ จั ย เครื่ อ งส าอางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ และหั ว หน้ า ส านั กงานเลขานุ ก ารคณะฯ
ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

35

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๑๐.๑ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวี ณ า สนธิ สมบั ติ ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ายพั ฒ นาวิ ชาชี พ และฝึ กงานบริบ าล
เภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิ สิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๐ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบ
รหัสวิชา
๑๙๙๖๑๑
๑๙๙๖๑๒
๑๙๙๖๒๒
๑๙๙๖๒๓
๑๙๙๖๔๑
๑๙๙๖๕๑
๑๙๙๖๕๒
๑๙๙๗๕๓
๑๙๙๖๕๔

ชื่อรายวิชา
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
Clerkship : Natural Product Research
Clerkship : Pharmaceutical Technology
Clerkship : Development and Evaluation of Cosmetic Products
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
(Pharmacoeconomics and pharmaceutical outcomes research)
Clerkship : Medicine
Clerkship : Drug Information Service
Clerkship : Community Pharmacy
Clerkship : Ambulatory Care

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Critical care)

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Oncology Pharmacy)

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Pediatrics)

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Tuberculosis)

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Warfarin Clinic)

๑๙๙๖๕๕

Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group (Medicine)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Cardiovascular disease)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Oncology Pharmacy)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Clinical Nutrition)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
(Patient safety & Quality Improvement)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Ambulatory Care)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Cardiovascular disease)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Oncology Pharmacy)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Tuberculosis)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Warfarin Clinic)

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care

๑๒

(International Academic or Professional Training)

มติ :

5

๑๙๙๖๕๖

Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care (Clinical Nutrition)

๑๙๙๖๕๘

Clerkship : Clinical Pharmacokinetics

๑๙๙๖๕๙

Clerkship : Medication Management System

๑๙๙๖๖๐

Pharmaceutical Care Clerkship Seminar

๑๙๙๖๙๒

International Academic or Professional Training

รับรองรายงานผลการประเมินฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
๔.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองค า รั กษาการในต าแหน่ ง หั วหน้ า ส านั กงานเลขานุ การคณะฯ เสนอเพื่ อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหาร
มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ใช้แบบเดิม
โดยให้ประเมินแบบออนไลน์

10

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี15

ปิดประชุมฯ

เวลา ๑๕.๔๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

20

๑๓

