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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล...แทน)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(ดร.สุภาวดี พาหิระ)
๗. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๙. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
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. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลาพักผ่อน
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๓. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)

5

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ Natural Products-From Basic to Translation II (NPBT
II) 2017: Herbal Extracts for Aging Prevention and Treatment ใน ระหว่ า งวั น ที่ ๓ ๐ -๓ ๑ ตุ ล าค ม ๒ ๕ ๖ ๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๑

15

มติ :

20

25

๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๖๐ ดังนี้
๑) การประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ระดั บ ชาติ เรื่อง การพั ฒ นาการศึก ษาบุ ค ลากรสุ ขภาพ ครั้งที่ ๔
th
(4 Annual National Health Professional Education Reform Forum : ANHPERF) “เท คโนโลยี ส ารสน เท ศ
เสริ ม พลั ง สร้ า งวิ ช าชี พ สุ ข ภาพ (ICT to empower health professional education )” ในระหว่ า งวั น ที่ ๖-๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
๒) การประชุม พัฒนาหลักสูตร ในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแนวทาง Outcome based
curriculum
มติ :

30

35

รับทราบ

๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อ ง การจั ด การศึกษานอกสถานที่ ตั้ งของสถาบั นอุ ด มศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้องการและทางการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ เป็ นการต่ออายุการรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มีหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
มติ :

40

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๓
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๑) แนะนาคณบดี และทีมผู้บริหารบัณฑิตชุดใหม่ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ตาแหน่ง คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒) การตีพิมพ์ บทความวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษาต้องมีชื่อ
นิ สิ ต เป็ นชื่ อแรกและต้ องมี ชื่อของอาจารย์ ที่ปรึกษา และใช้ เป็ นเกณฑ์ การส าเร็จการศึกษา ในส่ วนของนิ สิ ต ต่ างชาติ
การตีพิมพ์ต้องเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ หรือ ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
มติ :

๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) คณบดีคนใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.นิมิตร วรกุล
๒) การจัดประชุม US-Thai consortium 2018 ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) การเลื่อนขั้นแบบอัตโนมัติขึ้น ซี ๘ ของทันตแพทย์ และแพทย์ ซึ่งในส่วนของเภสัชกร อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๔) การเลือกคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทน ศ.ศ.ภ.ท. คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการคัดเลือก ได้แก่ คณบดีคณะเภสัช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
๕) เกณฑ์การรับรองสถาบันและเห็นชอบหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง
๖) จัดทาโครงการเครือข่ายร้านยามหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ ชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของร้านยามหาวิทยาลัย ทั้งประเทศ ให้เกิดงานสร้าง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาระบบฝึกงานทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนให้มีงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นงานประจา
โดยที่ประชุมฯ เสนอผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี เลิศสินอุดม จาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ :

40

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๖ รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
โดยศู น ย์ ส อบความรู้ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นฯ สภาเภสั ช กรรม ได้ รับ โอนเงิ น ค่ าตอบแทนออกข้ อ สอบใบประกอบวิ ช าชี พ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปี ) และทาการเบิกจ่ายให้กับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ คณะเภสัชศาสตร์ แล้วนั้น ทั้งนี้จึง

๔

รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยมีเงินคงเหลือจากการ
เฉลี่ยจ่ายตามรายข้อแล้ว จานวน ๔,๑๔๕ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมอบเงินคงเหลือให้กับคณะฯ ดังนี้
ปีการศึกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รวม
5

10

15

เงินรับโอน (บาท)
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐
๑๙,๔๐๐
๙๔,๔๐๐

เงินจ่ายค่าตอบแทน (บาท)
๓๕,๕๔๐
๓๕,๕๔๐
๑๙,๑๗๕
๙๐,๒๕๕

เงินเหลือ (บาท)
๑,๙๖๐
๑,๙๖๐
๒๒๕
๔,๑๔๕

มติ : รับทราบ
๑.๑.๗ การเลื่อนกาหนดการใช้ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
โดยมหาวิท ยาลั ย มี นโยบายในการพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ปรึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถด าเนิ นการไปได้ อ ย่ าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวปฏิบัติด้าน
ระบบอาจารย์ ที่ ป รึก ษามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร” ขึ้ น โดยผ่ านการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้กับ
นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการพั ฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้มีความสมบูรณ์และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดั้งนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การทดลองใช้ ร ะบบฯ กั บ นิ สิ ต รหั ส ๖๐ เพี ย ง ๑ หลั ก สู ต ร/สาขากลุ่ ม ตั ว อย่ า งเท่ า นั้ น
และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงจะนาไปใช้กับนิสิตรหัส ๖๐ และรหัส ๖๑ ทุกหลักสูตร/สาขา ต่อไป
มติ : รับทราบ

20

25

๑.๑.๘ สรุปผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ “NU Open House : เปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร”
โดยกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้จัดกิจกรรม “โครงการ NU Open House : เปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
นเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ออกแบบให้เกิดการบูรณาการของสาขาวิชา
ผ่านฐานการวิจัยที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ดังนั้น กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด จึง สรุปผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
“NU Open House : เปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร”
มติ : รับทราบ

30

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาอาคาร ๑ คณะเภสัชศาสตร์ โดยจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลา ๔-๖ เดือน
มติ : รับทราบ

35

๕

5

10

15

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จั นทรรัต น์ สิ ทธิวรนันท์ ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ ม ทราบเกี่ย วกับการ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ปวี ช า เรือ งจั น ทร์ ผู้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ในส่ ว นของ
รองอธิการบดียังคงเหมือนเดิม
๒) การเลื อกผู้ แทนคณบดี เป็ น คณะกรรมการในสภามหาวิ ทยาลั ย นเรศวร ได้ แก่ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๓) การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ ย นสถานภาพของมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยได้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ....และขอความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไข และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาต่อไป
๔) องค์ ก ารนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ด โครงการพิ ธี จุ ด เที ย นถวายความอาลั ย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และในวั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ จะมี พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ และเผา
ดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพ
ภาคที่ ๓
มติ : รับทราบ

20

๑.๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผู้บริหาร
โรงพยาบาลปากน้าโพเข้าพบคณบดีและผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือในการประสานความร่วมมือร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
25

30

35

มติ :

รับทราบ

๑.๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) การด าเนิ น การปรับ ปรุงและพั ฒ นาสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ ที่ ได้ จ ากการประเมิ น ใน
รายวิชาของนิสิต ที่ประชุมเห็นชอบให้ แจ้งนิสิตทราบในโครงการปฐมนิเทศรายชั้นปี และ
นารายงานประจาปี ขึ้นใน website ของคณะฯ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบ
๒) การจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการทางานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลและ
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข ในการส่ ว นของการด าเนิ น การเชิ ญ วิ ท ยากร ในการทาบทาม
วิทยากร ให้มีการทาบทามโดยไม่ต้องผ่านภาควิชา แต่หลังจากนั้นให้ทาหนังสือเชิญผ่าน
ภาควิชาฯ ต่อไป
๓) คณะฯ จะจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ในวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เริ่ม เวลา ๑๕.๓๐ น. (ก าหนดการจริ ง
๑๕.๕๒ น.) ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์ โดยบุคลากรสวมชุดดาและนิสิตสวมชุด
นิสิต

40

มติ :

รับทราบ

๖

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรรถวิ ท ย์ สมศิ ริ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การงดใช้ห้องรับรองคณบดีจัดประชุมหน่วยงานย่อย โดยให้ ใช้ห้องประชุมย่อย
ภ. ๖๓๐๘ แทนห้องรับรองคณบดี ทั้งนี้ ห้องรับรองคณบดีจะใช้สาหรับกิจกรรมของคณบดีและรับรองแขกของคณบดีเป็น
หลัก
มติ :

10

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาออนไลน์ด้วยระบบ E-Registrar ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปประเมินเป็น
รายวิชาได้ในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่สามารถเข้าดูผลการ
ประเมินได้ในตอนแรก แต่สามารถเข้าไปตรวจสอบจานวนนิสิตที่เข้าไปตอบแบบประเมินได้ และจะสามารถเข้าดูผลการ
ประเมินได้เมื่อมีผลการประเมินการเรียน (เกรด) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มติ :

20

รับทราบ

รับทราบ

๑.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนิสิต แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น จานวน ๒ คน มาแลกเปลี่ยนที่คณะฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๖๐ –วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารจาก Kyushu University
จากประเทศญี่ปุ่นจะมาพบผู้บริหารคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องของทุนแลกเปลี่ยนทุน Jasso
มติ :

รับทราบ

25

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

30

35

40

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าของนิ สิตระดับปริญ ญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการคัดกรองภาวะเครียด และคัดกรองภาวะซึมเศร้า ของนิสิตระดับปริญ ญาตรี คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาการเก็บข้อมูล ในช่วงเวลา ๑ เดือนหลังเปิดภาคเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต จานวน
ทั้งสิ้น ๕๒๓ คน จากนิสิตทั้งหมด ๖๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๒ เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑-๕ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
จานวน ๔๑๕ คน และ นิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางจานวน ๑๐๘ คน
มติ : ๑. รับทราบ
๒. เสนอให้เชิญจิตแพทย์มาเป็นวิทยากรแนะนาแนวทางการให้คาปรึกษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษากรณีที่ต้องให้
คาปรึกษากับนิสิตที่มีปัญหาทางจิต โดยให้จัดเป็นกิจกรรมของโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียน
การสอน พิจารณาดาเนินการ

๗

5

๑.๕.๒ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะการทางานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ

10

๑.๕.๓ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง/วินัยนิสิต กรณีการกระทาผิดของนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ : รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๖

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

20

25

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๘.๑ ดร.สุ ภาวดี พาหิ ระ หั วหน้ าภาควิ ชาเทคโนโลยี เภสั ชกรรม แจ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ทราบเกี่ยวกับ
โครงการศึกษาดูงาน in-cosmetics Asia โดยการนานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) นั้น
แต่ เนื่ อ งจากภาควิ ชาฯ ได้ รับ แจ้ งจากว่ าไม่ ส ามารถให้ ศึ กษาดู งานฯ ในวั น ที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ได้ จึ งขอเลื่ อ น
การศึกษาดูงาน เป็นวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แทน
มติ : รับทราบ และเสนอให้มีการเลื่อนการเรียนการสอนของวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

30
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ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ผู้แทนคณาจารย์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงห้อง เช่น
ไชยานุภาพ ๔, ๕ ซึ่งพบเชื้อราขึ้นบริเวณฝ้าเพดาน และพนังห้อง รวมถึงห้องต่างๆ ในชั้น ๓ และชั้น ๑ ของทุกๆ อาคาร
ในเบื้องต้น คณะฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงพื้นแล้วบางส่วน ซึ่งในส่วนของฝ้าเพดานชั้น ๓ จะชะลอไว้ก่อนเนื่องจากจะมี
นโยบายเปลี่ยนหลังคาทุกๆ อาคาร
มติ : รับทราบ

40

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

๘

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานยอด
บั ญ ชี ส ะสมงบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการและวิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
มติ : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๐
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน กันยายน
๒๕๖๐
- รายงานเงินนอกระบบ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๐

25

มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ

30

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๙/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ

35
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ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ขอทบทวนมติการปิดสอนรายวิชา Clerkship โดยอาจารย์ในคณะฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๒.๑
ขอทบทวนมติการปิดสอนรายวิชา Clerkship โดยอาจารย์ในคณะฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีมติดังนี้
๑) หากแหล่งฝึกภายนอกมีไม่เพียงพอ หรือนิสิตมีความสนใจ อาจารย์ภายในคณะฯ สามารถ
รับได้ ๑-๒ คน/ปี/อาจารย์ ๑ คน
๒) มอบคณะกรรมการฝึกงานฯ พิจารณากาหนดกรอบแหล่งฝึกภายนอกและภายในคณะฯ
ในสัดส่วนที่เหมาะสม และนาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

๙
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บัดนี้ คณะกรรมการฝึกงานและเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม ได้ดาเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติพิจารณากาหนดกรอบแหล่งฝึก
ภายนอกและภายในคณะฯ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีมติที่ประชุมร่วมกันพิจารณา สาหรับในการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
มีนิสิตออกฝึกปฏิบัติงานจานวน ๘๓ คน ต้องเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาเลือก จานวน ๑๖๖ ตาแหน่ง
- จานวนแหล่งฝึกภายนอกทั้งหมด ๒๕๖ ตาแหน่ง (ยังคงเหลือ ๖ แห่งที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมา)
- จานวนแหล่งฝึกที่จาเป็นต้องส่งนิสิตไปฝึก จานวน ๙๗ ตาแหน่ง
- เหลือแหล่งฝึกภายนอก จานวน ๑๗๒ ตาแหน่ง
- จากการพิ จารณาโดยผู้รับผิ ดชอบรายวิชาและกรรมการฯ เพื่ อรักษาแหล่ งฝึ กไว้ในปี ต่ อไป
จึงเห็นว่าควรส่งนิสิตไปฝึกอีกจานวน ๙๙ ตาแหน่ง ซึ่งเกินจานวนที่ต้องการส่งนิสิตทั้งหมด
จานวน ๖๙ ตาแหน่ง
- จานวนแหล่งฝึกภายในคณะ ทั้งหมด ๓๕ ตาแหน่ง จากอาจารย์ที่รบั ฝึก ๑๗ คน
จากสถิติที่ผ่านมาเห็นว่า มีนิสิตเลือกฝึกปฏิบัติงานอาจารย์ในคณะ จานวนไม่เกิน ๑๕ ตาแหน่ง
ต่อปี ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้นิสิตเลือก ดังนี้
๑. ในการรับฝึกงานวิชาเลือกต้องพิจารณาสัดส่วนในการให้นิสิตเลือกฝึกทุกปี เนื่องจากข้อกาหนด
ของแหล่งฝึกอาจมีการเปลี่ยนแปลง
๒. ในการรับนิสิตฝึกงานกาหนดให้อาจารย์ในคณะ รับนิสิตได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อปี แต่ไม่เกิน ๑๗
ตาแหน่ง (โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของวิชาเลือกเสรีทั้งหมด ๑๖๖ ตาแหน่ง)
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เลือกแหล่งฝึกภายในคณะฯ โดยให้อาจารย์รับได้ไม่เกิน ๒ คน : ปี ทั้งหมด ๓๕ ตาแหน่ง
จากอาจารย์ที่รับฝึก ๑๗ คน
๓.๒.๒ การบริหารจัดการ Research Unit cell และรายละเอียดหน่วยงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๒.๒
เรือ่ ง การพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาคณะฯ ในกรณี การบริหารจัดการ Research Unit cell โดยที่
ประชุ ม มี ม ติ การบริห ารจั ด การ Research Unit cell มอบรองคณบดี ฝ่ ายวิจั ย พั ฒ นาบุ คลากร และการต่ างประเทศ
พิจารณารวบรวมผลงาน และกิจกรรมในเบื้องต้น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
เพื่อกาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานต่อไป ได้แก่ การกาหนด KPI ด้านผลงานและกิจกรรมของ unit cell และการ
กาหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งโครงการ unit cell ใหม่ ในการนี้ จึงขอรายงานการดาเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จานวน ๖ หน่วยปฏิบัติการวิจัย (จากทั้งหมด ๑๗ หน่วยปฏิบัติงานวิจัย)

30

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ และให้นากลับเข้ามารายงานอีกครั้งหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วน
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๓.๒.๓ การกาหนดอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัย
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมติที่ประชุมมีดังนี้
๑) ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยให้พิจารณาปรับอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยหาข้อมูล
เปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น
๒) มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ พิจารณาดาเนินการต่อไป
๓) กรณีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน เช่น รายวิชาปฏิบัติการระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา รายวิชาวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตปริญญาเตรี เป็นต้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ทั้งนี้ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติยินดีสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ และขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือ ว่าได้ คานวณจากค่าเสื่อมราคารวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
ประกอบครุภัณฑ์ที่จาเป็น และเกี่ยวข้องของเครื่องมือแต่ละชนิด ตลอดจนได้หาข้อมูลเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นแล้ว
จึงได้กาหนดอัตราค่าบริการในราคาขั้น ต่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์
ดังนั้นในกรณีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนของคณะฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) ขอให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทากาหนดการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดตามที่ระบุใน มคอ. ของรายวิชา
นั้นๆ มาล่วงหน้าเพื่อให้ทางสถานวิจัยเครื่องสาอางฯ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนดังกล่าว
๒) ผู้รับผิดชอบรายวิชานาวัสดุสิ้นเปลืองมาเอง
๓) คณะเภสัชศาสตร์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องมือ ตามความจาเป็นหากเกิดความ
เสียหาย หรือเมื่อมีการเสื่อมอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือนั้นๆ
มติ : ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบอัตราค่าบริหารตามประกาศที่เสนอ และมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการประสานมหาวิทยาลัย
ในการจัดทาประกาศต่อไป
๒. ในการเรียนการสอน และการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ หากต้ องการใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้ชาระเงินค่าใช้
เครื่องมือในอัตราสาหรับบุคลากรภายใน และมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการจัดทาแนวทางการเบิกจ่ายและชาระ
เงิน
๓. สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบารุงเครื่องมือ
๓.๒.๔ งานนโยบายและแผน เสนอการติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (๒๕๖๐๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ดังนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wn9ST29ZdDFin0rlDvZc49FuQQ7pCwTu5Q03vOAep6
I/edit#gid=2037698846
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มติ : ๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบงานนโยบายและแผนติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้
๓. มอบผู้กากับตัวชี้วัด พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมเสนอชื่ อศิษย์เก่าเพื่ อเข้ารับรางวัลศิ ษย์เก่าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ :

ไม่เสนอชื่อ
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๔.๑.๒ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ขอเชิ ญ ร่ วมเสนอชื่ อศิ ษย์ เก่ าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี ๒๕๖๐
มติ :
40

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ด้านการบริหาร
๒. มอบให้นางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการทาบทาม และจัดส่งตามกาหนดต่อไป

๑๑

๔.๑.๓ การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจาปี ๒๕๖๐ โดยที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเด่น ปขมท. ประจาปี ๒๕๖๐
5

มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอ นายปวรวรรชร์ ทองคา
๒. มอบให้นางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการทาบทาม และจัดส่งตามกาหนดต่อไป
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๔.๑.๔ ขอความอนุเคราะห์จัดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ ๒ (รายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย) ให้แก่นักเรียน
โครงการ วมว. โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล ของมหาวิทยาลัย
(โครง วมว.) ได้เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนภาควิชาต่าง ของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐ ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ (รายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย) เพื่อนาเสนอ
ข้ อ มู ล โครงการ วมว. และขอความอนุ เคราะห์ ก ารจั ด การรายวิ ช าเลื อ กเพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม ที่ ๒ (รายวิ ช าเลื อ กเสรี ข อง
มหาวิทยาลัย) ให้แก่นักเรียนโครงการ วมว. จากหารือมีมติ ดังนี้
๑) คณะเภสัชศาสตร์ ขอนาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมของคณะฯ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ หากทราบผลแล้วจะแจ้งผลการประชุมฯ ให้ทางโครงการ วมว. ทราบในลาดับ
ต่อไป
๒) ขอให้ทางผู้ประสานงานโครงการ วมว. จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประชุมของ
คณะ ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตรของโครงการ วมว. ตัวอย่างคาอธิบายรายวิชา ตาราง
การจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการ วมว. ให้แก่ผู้ประสานงานของคณะ

25

มติ : ๑. คณะฯ สนับสนุนสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอน
๒. มอบหั ว หน้ าภาควิ ช าน ากลั บ ไปพิ จ ารณาความประสงค์ ที่ จ ะรั บ จั ด การเรี ย นการสอน แ ละแจ้ ง กลั บ มายั ง
ผู้ประสานงาน
๓. มอบนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน

30

๔.๑.๕ การต่ออายุสัญญาการประกันภัยกลุ่ม โดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เสนอการ
ต่ออายุสัญญาการประกันภัยกลุ่ม เนื่องจากกรมธรรม์ฉบับที่ ๒๕๕๔๑๑๐ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
และจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยอัตราเบี้ยประกันต่อสัญญาปรับลดลง คุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๐-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

10

15

ตารางผลประโยชน์
การประกันชีวิต
การประกันอุบัติเหตุ (อบก.๙)
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ (อบก.๖)
ค่าเบี้ยประกัน/คน/ปี
การประกันชีวิต ๓.๖๐ ต่อทุน ๑,๐๐๐
การประกันอุบัติเหตุ (อบก.๙) ๑.๒ ต่อทุน ๑,๐๐๐
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบก.๖)

ผลประโยชน์
แผน ๑
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เบี้ยปัจจุบัน
แผน ๑
๓๗๐
๑๒๐
๒๑๐

๑๒

ค่าเบี้ยประกัน/คน/ปี
การประกันชีวิต ๓.๖๐ ต่อทุน ๑,๐๐๐
การประกันอุบัติเหตุ (อบก.๙) ๑.๒ ต่อทุน ๑,๐๐๐
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบก.๖)
รวมค่าเบี้ยประกันต่อคน ต่อปี

เบี้ยต่อสัญญา
แผน ๑
๓๖๐
๑๒๐
๒๑๐
๖๙๐

มติ : ๑. อนุมัติ โดยคณะฯ สนับสนุนค่าเบี้ยประกันสาหรับบุคลากร ร้อยละ ๕๐ และผู้เอาประกันจ่ายเองร้อยละ ๕๐
๒. มอบนางสาวณิชกุล คงชู ดาเนินการสรุปข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลปีที่ผ่านมา
5
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๔.๑.๖ การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓๘ (๑๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ...
มติ : ที่ประชุมพิจารณามอบให้หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รวบรวมข้อคิดเห็นและนาเข้า
พิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔.๑.๗ รายงานกระดาษคาตอบวิชาชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ตกหล่นที่ห้องสอบ สืบเนื่องจาก
ในการสอบกลางภาควิชาชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ (๑๙๙๓๓๓) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ภ. ๑๓๑๑ โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาพบว่ากระดาษคาตอบสาหรับข้อสอบปรนัยในหน้าสุดท้ายของ
ข้อสอบ จานวน ๑ ชุด (หน้ าที่ ๒๗) ได้ สู ญ หายไป ผู้ รับผิ ดชอบรายวิชา จึง รายงานให้ ทราบเพื่ อพิ จารณาหามาตรการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว และเสนอดังนี้
๑) วิชาที่มีกระดาษคาตอบในตัวข้อสอบควรให้คลิปหนีบกระดาษไปในชุดข้อสอบด้วย
๒) ให้นิสิตแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบทราบหากมีการแยกประดาษคาตอบออกจากตัวข้อสอบ
๓) ให้อาจารย์ผู้คุมสอบตรวจสอบทั้งบนโต๊ะ และใต้โต๊ะที่ใช้ทาการสอบภายห้องหลังเสร็จสิ้น
การสอบทุกครั้ง
๔) แจ้ งให้ แม่ บ้านทราบว่าหากพบกระดาษที่ ส งสั ย ว่าเป็ นข้อสอบหรือกระดาษคาตอบใน
ห้ อ งเรีย นที่ ใช้ ส อบให้ เก็บ กระดาษนั้ น และแจ้ งนั กวิ ชาการศึ กษา หรือ รองคณบดี ฝ่ าย
วิชาการฯ ให้ทราบ เพื่อพิจารณาเอกสารที่สงสัยนั้นก่อน
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๑. รับทราบ
๒. ให้นิสิตตรวจสอบก่อนส่ง หากมีการแยกกระดาษคาตอบ ให้จัดเรียงและใช้ลวดเสียบเข้าชุดให้เรียบร้อย
๓. มอบหัวหน้าภาควิชาแจ้งกาชับอาจารย์คุมสอบ โดยยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้น และให้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้อง โดยเฉพาะการตกค้างของกระดาษที่ใช้ในการสอบบนโต๊ะ และพื้นห้อง ก่อนส่งข้อสอบให้งานวิชาการ
๔. มอบรองคณบดีฝ่ ายบริหารฯ แจ้งแม่ บ้านในช่วงการจัดการสอบ หากพบเอกสารที่ส งสัยจะเป็นข้อสอบหรือ
กระดาษคาถาม-ตอบ ให้นามาส่งคืนให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ หรือนางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๑ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อรรถวิ ท ย์ สมศิ ริ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจามหาวิทยาลัย
ประเด็นพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาคณะฯ

25

มติ :

๑๓

5

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาคณะฯ มีรายนามดังนี้
๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และบริการสังคม
๔. หัวหน้าสานักงานฯ
๕. หัวหน้างานธุรการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

10

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
๔.๔.๑ ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง Fluorescence spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์
๖๖๓๕-๐๖๓-๐๐๕ ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น LS50B S/N ๔๐๙๓๑ ราคา ๑๕๗,๗๒๐.๑๔ บาท
15

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน
๒. มอบหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ และนางสาว
สกาวรัตน์ ทับทองหลาง ให้ขอความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องดังกล่าว และ
นากลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
20

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี25

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ งานนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณาการขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“หลักการเขียนหนังสือราชการ” โดยงานธุรการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มติ :

30

อนุมัติในหลักการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. กาหนดให้จัดโครงการ ๑ วัน เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติงานประจา
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไม่เกิน ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

๔.๖.๒ งานนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณาการขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการเครื่องสาอาง โดยงานบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
35

40

มติ : ๑. อนุมัติในหลักการ
๒. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับงบประมาณให้มีความถูกต้องเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ดร.สุ ภ าวดี พาหิ ร ะ หั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เ ภสั ช กรรม เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาการขอ
ห้องควบคุมความชื้น ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยทั้งนี้ มีผู้เสนอให้ใช้ห้อง ๔๑๐๙ เป็นห้องควบคุมความชื้น
แต่จากการตรวจสอบพบว่าห้องเป็นห้องขนาดใหญ่ และห้องอยู่ชั้น ๑ จึงไม่เหมาะสม

๑๔

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ พิจารณาห้องที่
เหมาะสม ของชั้น ๒ และ ๓
5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๙.๑ ดร.ศราวุ ฒิ อู่ พุ ฒิ นั น ท์ ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ เสนอเพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบรวบยอดแบบบูรณาการ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
กาหนดการสอบ
สอบ OSPE (ภาคปฏิบัติการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สอบ MCQ (ภาคบรรยาย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เดิม
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ใหม่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
15

20

25

30

๔.๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ า สนธิสมบั ติ เสนอเพื่ อพิ จารณารายงานผลการประเมินการ
เรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม ที่หน่วยพัฒนาปละประสานการฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบ จานวน ๕ รายวิชา โดยมีรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา ๑๙๙๖๑๑
ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก
Clerkship: Complementary and Alternative Medicine
รหัสวิชา ๑๙๙๖๕๑
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
Clerkship: Medicine
รหัสวิชา ๑๙๙๖๕๒
ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
Clerkship: Drug Information Service
รหัสวิชา ๑๙๙๖๕๔
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
Clerkship: Ambulatory Care
รหัสวิชา ๑๙๙๖๕๖
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมชั้นสูง
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care
มติ :

ที่ประชุมรับรองรายงานผลการประเมินฯ

๔.๙.๓ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อั ล จนา เฟื่ อ งจั น ทร์ ผู้ ช่ วยคณบดี ฝ่ า ยการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง และ
พัฒนาการเรียนการสอน เสนอเพื่ อพิจารณาปรับปรุงพั ฒนาระบบการบริหารจัดสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร
35

มติ :

๑. กรณีนิสิตทุจริตในการสอบ และถูกพักการศึกษา มอบให้งานวิชาการแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทุกครั้ง
๒. กรณีนิสิตติด F หรือ W หรือตกแผน มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา และรองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิตและบริการสังคม นาไปปรึกษาหารือร่วมกัน และรวบรวมประเด็นเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี5

10

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๑.๒ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในต าแหน่ งหั วหน้าสานั กงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้ ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับ การดาเนินการเกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านน้าปั่น ภายในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีการแจ้ง
เตือนให้มีการปรับลดราคาแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการประเมินฯ ครั้งที่ ๒
มติ : รับทราบ
๕.๑.๓ กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

15

มติ : ที่ ประชุมพิ จารณาเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมฯ จากเดิม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐
20

25

เลิกประชุม

๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๖

