รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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45

ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
กรรมการ
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
กรรมการ
(ดร.สุภาวดี พาหิระ)
๘. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กรรมการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม)
๒. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
๓. นางสาวศศิลดา ตายา
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๑๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัต น์ สิทธิวรนัน ท์ ประธานแจ้งให้ที่ป ระชุมทราบเกี่ยวกับ สรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มติ:

15

20

25

30

๑. รับทราบ
๒. ประเด็นการฉีด Varicella Vaccine และ Hepatitis B Vaccine ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
- ให้นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอทุนจากงาน
กิจการนิสิตฯ
- มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และงานกิจการนิสิต ฯ จัดสรรเงินเพื่อนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กรณี
นี้ โดยคณะฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพิ่มอีกเป็นจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ประเด็นงานรับปริญญา มอบหมายให้งานกิจการนิสิต ฯ เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนั่งในพิธีและ
ถ่ายรูปด้วย
๔. ประเด็นงบประมาณคงเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนฝึกงาน จานวน ๙๑๙,๙๙๔ บาท มี
มติดังนี้
- ให้ ส รุป การเบิ กจ่ ายเป็ น ๒ รอบ รอบที่ ๑ ให้ แล้ วเสร็จภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๐ หากยั ง
เบิกจ่ายไม่หมด ให้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณใหม่ ในรอบที่ ๒ โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐
- มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และงานการเงินและพัสดุ ติดตามการเบิกจ่ายเงิน
- มอบรองคณบดีฝ่ายแผนฯ และงานนโยบายและแผน วิเคราะห์การเขียนโครงการและการใช้เงินหมวด
ดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เงินคงเหลือ
๑.๑.๒ คาสั่งแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา คณะเภสัช ศาสตร์ โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลั ย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึ งแต่ งตั้ งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพั น โชติ วิ ท ยา ข้าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

35

มติ :

40

รับทราบ

๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมสัมมนาการประเมิน
และทบทวนเกณฑ์การรับรองสถาบันและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ รายละเอียด ดังนี้
๑. มาตรา ๔๔ พ.ร.บ.การศึกษา สภาวิชาชีพทุกวิชาชีพ ไม่ให้ก้าวก่ายกิจการการศึกษา

๒

๒. รับรองหลักสูตร ๗ ปี ตามประกาศฯ และเสนอให้มีกระบวนการติดตามระหว่างนั้น
๓. จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ เป็ น Practice base อั ต ราจ านวนอาจารย์ แ หล่ ง ฝึ ก ต่ อ นิ สิ ต
ปี ๒๕๕๗ ๑ ต่อ ๑๒ /ปี ๒๕๖๐ ๑ ต่อ ๑๐ /ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ๑ ต่อ ๖
๔. MOU / MOA หนังสือใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมีการร่วมมือจริง (ในสถาบันเดียวกันได้)
๕. พิจารณา (ร่าง) การสอบของนิสิตรหัส ๕๗ จะยังมีการดาเนินวิธีการสอบเดิมอยู่ จนถึงปี
๒๕๖๕
๖. จานวนชั่วโมงการฝึกงาน ๑,๖๐๐ ชั่วโมง + ๔๐๐ ชั่วโมง
๗. การประกาศรับนิสิตให้นับตัวเลขที่รับจริง ตาม FTES และการประกาศรับของคณะฯ ให้
บวกลบได้ ๒๐%

5

10

มติ :

15

๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ คณะฯ
จะรับเภสัชกรใช้ทุน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒ ตาแหน่ง เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจา ณ สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ (สาขา ๒) ซึ่งจะได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
มติ :

20

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพ ย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท แจ้งให้ ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับในปี ๒๕๖๑ ภาควิชาฯ จะการเปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จานวน ๒ ตาแหน่ง
มติ : รับทราบ

25

๑.๒.๒ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพฒ
ั น์
มติ :

รับทราบ

30

๑.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ย วกับ บทบาทของอาจารย์ ป ระจ าแหล่ งฝึ ก ของโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเภสัชกรไม่เพียงพอ จึง ได้กาหนดภาระงานของเภสัชกร และต้องการให้อาจารย์แหล่งฝึกอยู่ประจา
โรงพยาบาลด้วย

35

มติ :

๑. รับทราบ
๒. การลาราชการของอาจารย์แหล่งฝึก มอบหมายให้งานบุคคลแจ้งฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลทราบทุกครั้ง
๓. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ประสานระหว่างอาจารย์แหล่งฝึกกับโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ ๑.๓
40

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

๓

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเภสั ช ศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วั น อั งคารที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10

มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ

15

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ : ๑. รับทราบ
๒. สาหรับการลาไปฝึกอบรมระยะสั้น ต้องนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจาคณะฯ ด้วย

20

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
๓.๒.๑ การพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑.๑๗ การพิจารณาความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการสัมมนาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไชยานุ ภาพ ๖ คณะเภสัช
ศาสตร์ โดยมีมติมอบรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
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มติ :
๑. กรณีนิสิตที่ทา Undergrad Thesis ยังไม่แล้วเสร็จ ให้พิจารณาตัดเกรดผ่านคณะกรรมการวิจัยฯ เป็น I, S
หรือ U โดยให้ผู้ประสานงานวิจัยจัดทาแบบฟอร์มให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อนิสิต และนาเสนอในคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย โดยให้ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนใน มคอ.๓ ด้วย
๒. กรณีห้อง unit cell ที่ไม่มีการดาเนินการหรือมีผลงานใดๆ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการ
ต่างประเทศ พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน และรองคณบดี
๔.๑.๑ ด้วยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เรื่องร้องเรียนกรณีนิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด ถูกบังคับให้ไว้ทรงผม
และการแต่งกายตามเพศกาเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บั ต ร ซึ่ งถื อเป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ไม่ เป็ น ธรรมต่ อ บุ คคลเพราะเหตุ แ ห่ งเพศ ทั้ งนี้ ส านั กงานเลขาธิ ก ารที่ ป ระชุ ม อธิ การบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้มี
การทบทวนและปรั บ แก้ ไ ขการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
สถาบั นอุด มศึกษา ที่ เป็ นการเลือ กปฏิบั ติโดยไม่ เป็ นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งขัดต่อมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติความ
เทียบเท่าระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติสืบไป

๔

มติ :

5

10

15

๑. ที่ประชุมมีมติเบื้องต้น ดังนี้
- การแต่งกายเพื่อเข้าเรียนและเข้าสอบ รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่จัดขึ้นภายในคณะฯ นิสิตสามารถแต่งกาย
ตามเพศวิถีได้ แต่ต้องถูกต้องตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
- การแต่งกายในกิจกรรมอื่นๆ ภายนอกคณะฯ อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยนิสิตต้องขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี
- การใช้ห้องน้าสาหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ใช้ห้องน้า Unisex
๒. มอบรองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานิ สิ ต และบริก ารสั งคม ศึ กษาเอกสารดั ง กล่ าวเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาแนวปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม และแจ้งประชาสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติในทางเดียวกันต่อไป
๔.๑.๒ ตามที่บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จากัด ได้เข้าพบผู้แทนผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดาเนินการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน รวมถึงความ
ร่วมมือในโครงการอื่นๆ
มติ :
มอบหั วหน้ าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม พิจารณารายวิชาที่ เกี่ยวข้อง ที่ส ามารถเชิ ญ บุคลากรจากบริษั ท
ดังกล่าวมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษต่อไป
๔.๑.๓ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถวิ ท ย์ สมศิ ริ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณาประมาณการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร

20

มติ :
๑. ให้ เช่ า คอมพิ ว เตอร์ส าหรับ บุ ค ลากร ในคุ ณ สมบั ติ แ ละราคาของคอมพิ ว เตอร์ส านั ก งาน (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ) โดยให้ดาเนินการพร้อมกันในครั้งเดียว หากบุคลากรที่สละสิทธิ์ในรอบนี้ ต้องรอให้ครบกาหนดตามสัญญา
จึงจะให้ดาเนินการเช่าอีกครั้ง
๒. สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้เช่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC)
๓. สาหรับบุคลากรสายวิชาการ ให้เลือกเช่าคอมพิวเตอร์ได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (PC) หรือ แบบพกพา (Notebook)

25

๔..๑.๔ (ร่าง) การสรรหาคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนกรรมการเดิม
ที่จะหมดวาระ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
30

35

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
๑. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เป็นประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และหัวหน้าภาคภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นกรรมการ
๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ เป็นเลขานุการ
๔.๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาคณะผู้พิจารณาเกรดก่อนนาเข้าประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
มติ : เห็นชอบให้กาหนดผู้พิจารณาผลการเรียน และ มคอ. และผู้รวบรวม ดังนี้
ที่
รายวิชา
ผู้พิจารณาเกรด+มคอ. และ (ผู้รวบรวม)
หมายเหตุ
๑ รายวิชาระดับ ป. ตรี (course work ทั่วไป) ภาควิชา (เลขาภาคฯ)
รายวิชาสัมมนา (ป. ตรี
เครื่องสาอาง) เข้าภาคเทคโนฯ
๒ รายวิชาเลือกเสรี (ระดับ ป ตรี)
ภาควิชา (เลขาภาคฯ)
ตามสังกัดผู้รับผิดชอบรายวิชา
๓ รายวิชากลาง-ภาษาอังกฤษ
กรรมการอานวยการหลักสูตรฯ (จุฑามาศ)

๕

ที่
๔
๕
๖
๗

รายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
รายวิชาฝึกงาน และ Clerkships
รายวิชาสหกิจศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (course work
ทั่วไป และวิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรเภสัชเคมีฯ
หลักสูตรเภสัชวิทยาฯ
๘ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา - รายวิชากลาง
(Research method, Biostat, สัมมนา)
๙ รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต

ผู้พิจารณาเกรด+มคอ. และ (ผู้รวบรวม)
กรรมการวิจัยฯ (ศิรินทิพย์)
กรรมการฝึกงานฯ (ปัทมา)
กรรมการสหกิจฯ (จิตตรีพร)

หมายเหตุ

ตามสังกัดผู้รับผิดชอบรายวิชา

ภาควิชาเทคโนฯ (เลขาภาคฯ)
ภาควิชาเภสัชเคมีฯ (เลขาภาคฯ)
สายวิชาเภสัชวิทยา (เลขาภาคฯ)
กรรมการอานวยการหลักสูตรฯ
(จุฑามาศ)
กรรมการอานวยการหลักสูตรฯ
(จุฑามาศ)
๑๐ รายวิชาหลักสูตร ป. โท ชุมชน
กรรมการ/คณะทางานหลักสูตร
ป. โท ชุมชน (สุรินทร์)
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งใบรายงานเกรดทีผ่ ู้ประสานงานเพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุม ตามรายชื่อที่ระบุในวงเล็บ

5

๔.๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอเพื่อ
พิจารณากาหนดผู้ลงนามแทนในเอกสารคาร้องต่างๆ มคอ.๕ และใบรายงานผลการเรียน กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไปราชการ
หรือลาอื่นๆ
มติ :

เห็นชอบให้กาหนดผู้ลงนามแทนในเอกสารดังกล่าว ดังนี้

ที่
ระดับปริญญาตรี
๑
๒

ตาแหน่ง/หน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับ ป ตรี

ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบรายวิชากลาง (เช่น ภาษาอังกฤษ สัมมนา Undergrad
๓
Thesis) และวิชาเลือกเสรี
๔ ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงานและ clerkship
๕ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ระดับ ป. ตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
๖ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๘ ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั่วไป
๙ ผู้รับผิดชอบรายวิชากลาง (research method, biostat, สัมมนา)
๑๐ ประธานหลักสูตรฯ

10

ผู้ลงนามแทน

หมายเหตุ

ลาดับที่ ๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ
ลาดับที่ ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
หัวหน้าภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ ๑. ให้นักวิชาการศึกษาดาเนินการประสานงาน/แจ้งผู้รบั ผิดชอบลงนามหลักก่อนดาเนินการให้ผู้ลงนามแทน
๒. เฉพาะกรณีลาไปราชการ หรือลาใดๆ โดยต้องมีหลักฐานปรากฏที่ฝ่ายงานบุคคล
๓. กรณีที่ติดต่อไม่ได้ และไม่มีหลักฐานการลาใดๆ ให้ส่งให้คณบดีพิจารณา
๔.๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณาการแบ่งการรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและจัดการรายวิชา

๖

5

10

มติ:
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้กาหนดการแบ่งการรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและจัดการรายวิชา
รวมถึงกาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
การแบ่งผู้รับผิดชอบ
ส่วนกลางคณะฯ
ภาควิชาเภสัช ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเทคโนโลยี
กรรมปฏิบัติ
และเภสัชเวท
เภสัชกรรม
รายวิชา
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสาน
Undergrad thesis
รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ / ศิรินทิพย์ บัณฑิต – ตาม บัณฑิต – ตาม
บัณฑิต – ตาม
อาจารย์
อาจารย์
สัมมนาวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / บุญภา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
เครื่องสาอาง
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / บุญภา เลือกเสรี – ตาม เลือกเสรี – ตามผู้ เลือกเสรี – ตามผู้
ขอเปิด
ขอเปิด
รายวิชาฝึกงาน (Clerkship) ผช.วิชาชีพฯ+อ.ภาควิชา / ปัทมา ผู้ขอเปิด
ป.โท ชุมชน
ผช.วิชาการ / สุรนิ ทร์
บทนาสู่วชิ าชีพ
เภสัชกรรม
ฝึกงานสาธารณสุขในชุมชน ผช.วิชาชีพฯ+อาจารย์ภาคปฏิบตั ิฯ วิชาภาษาอังกฤษ
/ ปัทมา
(ทั้ง ๓ รายวิชา)
ฝึกงานวิชาชีพ
ผช.วิชาชีพฯ / ปัทมา
สหกิจศึกษา
วรวุฒิ+สุภาวดี / จิตตรีพร
ศึกษาทั่วไป ๐๐๑๒๗๔
จันทรรัตน์ / จุฑามาศ
การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
๑. ประสานการเชิญอาจารย์พิเศษ
๒. ประสานการเบิกจ่ายเงิน
๓. ติดตามและจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
๔. ติดตามและจัดทาข้อสอบ
- ปริญญาตรี ทั้งหมด
- บัณฑิต เฉพาะวิชาที่จัดสอบตามตารางของคณะฯ
๕. ติดตามผลการเรียน
๖. ประสานการจัดทาและติดตาม มคอ. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่

รายวิชา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภาค - ป.ตรี + เลือกเสรี
ภาค – บัณฑิต + วิทยานิพนธ์
รายวิชาฝึกงาน(Clerkship)
Undergrad thesis
สัมมนาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท ชุมชน

๘
๙
๑๐

ฝึกงานสาธารณสุขในชุมชน
ฝึกงานวิชาชีพ
สหกิจศึกษา

รวบรวม/ตรวจสอบ
จานวน
ภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา
วิชาการ (สุรินทร์)
สุรินทร์รายงานภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา
ภาควิชา

ติดตาม
ภาควิชา
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (สุรินทร์)

เสนอประธานหลักสูตร+
Scan+อัพโหลด
ภาควิชา
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (จุฑามาศ)
วิชาการ (สุรินทร์)

วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (แหล่งฝึก)

วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (แหล่งฝึก)
วิชาการ (แหล่งฝึก)

หมายเหตุ ๑. ในการติดตาม มคอ.๓ และ ๔ ให้ ชัชชญา ส่ง list รายวิชา และผู้รบั ผิดชอบรายวิชาให้ภาควิชา พร้อมกับ
การแจ้งตารางเรียน (ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ยกเว้น ป.โท ชุมชน)

๗

๒. ในการติดตาม มคอ.๕ และ ๖ ให้ ชัชชญา ส่ง list รายวิชา และผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ภาควิชา หลังจากเปิด
เทอม ๑ เดือน (ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ยกเว้น ป.โท ชุมชน)
5

10

15

20

๔.๑.๘ ด้วย กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด ขอรายละเอียดและรูปแบบกิจกรรมหน่วยงานของคณะฯ ใน
การจัดงาน NU Open House ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติ :
๑. เห็นชอบให้จัดนิทรรศการในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้นิสิตชั้นปีที่ ๕ ร่วมจัดกิจกรรม โดยให้งดการ
เรียนการสอนสาหรับนิสิตดังกล่าว และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยต่อไป
๒. กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสาธิตการผลิตยาเม็ด และสาธิตการผลิตเครื่องสาอาง โดยมอบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรมพิจารณาให้คาแนะนาแก่นิสิต
- กิจกรรมวิชาการ จัดบอร์ด และแจกแผ่นพับ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาดาเนินการ
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ประสานงานนิสิตเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๔.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้
๑. KPI ข้อที่ ๒๕ ร้อยละของนิสิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก ตั้งเป้าหมายไว้ ๙๐%
แต่สาหรับในปีนี้ ๒๕๖๐ ได้ ๘๙.๘%
๒. KPI ข้อที่ ๒๖ ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรกเป็นดันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ แต่
ในปี ๒๕๖๐ คณะฯ ได้ผลการสอบอันดับที่ ๑๑
มติ :

25

30

มอบคณะกรรมการประจาคณะฯ นากลับไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางสาหรับ KPI ที่ไม่ผ่าน

๔.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย (KPIs) รอบปีการศึกษา ๒๕๕๙
- การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั หน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
- การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั หน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
- การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั หน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
- การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั หน่วยงานย่อย (KPIs) สานักงานเลขานุการคณะฯ
มติ :

35

ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑. การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แก้ไขให้ใช้เกณฑ์
ปี ๒๕๕๙
๒. การนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แก้ไขให้ใช้
เกณฑ์ ปี ๒๕๕๙
๓. เห็นชอบตามการนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย (KPIs) ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
๔. มอบงานนโยบายและแผน ดาเนินการติดตามในส่วนของภาควิชาที่มีการปรับแก้ และเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณาต่อไป

40

๘

๔.๑.๑๑ การพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่น ดิน ประเภทเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้ดาเนินการเปรียบเทียบจากงบประมาณรายรับของบประมาณรายได้ปี ๒๕๖๐ : ๒๕๖๑
โดยใช้จานวนนิสิตในปี ๒๕๖๐ เป็นฐานในการคานวณ และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย : คณะ
เภสัชศาสตร์ คานวณจากฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณรายได้ปี ๒๕๖๐
5

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ เสนอการจัดสรรเงินรายได้สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง ๒ หลักสูตร
ในอัตราบริหารส่วนกลาง ๓๐ : บริหารคณะ ๗๐
๒. มอบรองคณบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา และงานนโยบายและแผน ด าเนิ น การจั ด ส่ งให้
มหาวิทยาลัยต่อไป
10

๔.๑.๑๒ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อนั น ต์ อุ่ น อรุ ณ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นาบุ ค ลากร และการ
ต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ปฏิทินกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
15

มติ : เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับกาหนดการสอบป้องกันโครงร่างงานวิจัยเป็นหลังสอบกลางภาคประมาณ ๑ สัปดาห์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่ารับรองอาจารย์พิเศษ ที่เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

20

มติ : ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินนอกระบบคณะฯ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงครั้งละไม่เกิน ๑๐๐ บาท/ คน
โดยให้มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบสาคัญรับเงิน เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๔.๓
25

30

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถานฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
๔.๔.๑ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ผู้แทนคณาจารย์ เสนอเพื่อหารือแผนของคณะฯ การพัฒนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการทา มคอ. ๕ ว่าจะทาอย่างไร และติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาฯจากที่เคยฝากไปในปี
การศึกษาก่อนหน้า และ ขอทราบแผนที่ชัดเจนในอนาคต
มติ : อยู่ระหว่างด าเนิ นการ และมอบรองคณบดี ฝ่ายวิช าการ และเภสั ชศาสตร์ศึกษา น าเข้าพิจ ารณาในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

35

๔.๔.๒ ดร.ประยุทธ์ ภูวรัตนาวิวิธ ผู้แทนคณาจารย์ สอบถามเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัช
กรรมประจาปี ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์
มติ :

40

๑. เห็นชอบให้จัดรวมกับงาน NU Open House
๒. มอบรองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานิ สิ ต และบริก ารสั งคม และงานกิ จ การนิ สิ ต และศิษ ย์ เก่ า สั ม พั น ธ์ พิ จ ารณา

ดาเนินการ

๙

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

10

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๐

