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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ 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. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กรรมการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๑๐. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๒. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)

ติดราชการ
ติดราชการ

๑

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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เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.
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๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องจากประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยจะเริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของรอบปีงบประมาณ ๖๐ (หลักเกณฑ์เก่า) รอบสุดท้าย จะนาเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๒) ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ สถานวิจัยเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวพิชชาพร หล้าคามี
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มติ :
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รับทราบ

๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ (ร่าง) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ปริญญาตรี
- ร้อยละของรายวิชาที่มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ/เอกชน /ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ อย่างน้อย
๑ ครั้ง
- ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์
- ร้อยละของจานวนโครงงาน /วิจัย / วิทยานิพนธ์ระดั บปริญญาตรีที่มีการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการศาสตร์
๒) บัณฑิตศึกษา
- ร้อยละของรายวิชาที่มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ/เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ อย่างน้อย
๑ ครั้ง
- ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์
- ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
- จานวนนวัตกรรม
- จานวน start-up/ entrepreneurship

40

มติ :

รับทราบ
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๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจาก
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) (ร่าง) ประกาศ การจัดทาวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อีเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
- เริ่มใช้กับนิสิตที่แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
- ยกเว้นวิทยานิพนธ์ภาษาไทย/อังกฤษ ที่มีภาษาอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ หรือใช้โปรแกรม
latex
- ส่งปกแข็ง จานวน ๑ เล่ม ให้บัณฑิตวิทยาลัย
๒) ประกาศแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ ข้อ “การขอสอบวิทยานิพนธ์” ประเด็นเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ก่อนกาหนดวันสอบอย่างน้อย ๓๐ วันทาการ และระยะเวลาการขอ
สอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน
๓) (ร่าง) ประกาศ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ นิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
- TOEFL paper based 417/500 /internet based 35/60
- IELTS 5/6
- CU-TEP 54/65
- CEPT B1-37/ B2-43
- NU-SET 85/92
- NU-Writing 60/70
- กรณียื่นคะแนน ผลรับรอง ๒ ปี จากผลสอบ แต่ถ้าเป็น NU-Writing นับจากวันที่เข้าสอบ
- ถ้าสอบไม่ผ่าน ให้อบรมตามประกาศ นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๔) (ร่าง) ปริญญาตรี สอบภาคเรียนต้น ของชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรไทย A2 -20 คะแนน หลักสูตร นานาชาติ
B1-35 คะแนน) ถ้าสอบไม่ผ่านให้อบรมตามประกาศ ไม่ใช่เกณฑ์การจบ
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มติ :

30

35

๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) โครงการขอทุนสนับสนุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
๒) (ร่าง) สาขาวิชาเชีย่ วชาญที่เฉพาะในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึง่ จะไม่ระบุเฉพาะสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ เท่านั้น แต่จะมีอนุสาขาเพิ่มเติมได้ เช่น เภสัชศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีเภสัชกรรม,
เภสัชศาสตร์สงั คมและบริหาร,เภสัชเคมี, เภสัชกรรมคลินิก และเภสัชเวท เป็นต้น และในแต่ละ
อนุสาขา จะมีแขนงวิชาแยกย่อยออกไป
มติ :

40

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๖ ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ) ยื ม เงิ น รายได้ ส ะสมหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการจัดทาโครงการจัดซื้อที่ดินหน้ามหาวิทยาลัย วงเงินเต็ม ๑๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์
ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร สานักงานอธิการบดียืมวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการชาระเงินยืมภายใน ๕ ปี (๒๕๕๗๒๕๖๑) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนการชาระหนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันเป็นจานวน

๔

มาก ส่ งผลให้ มี งบประมาณไม่ เพี ย งพอส าหรับ การช าระหนี้ ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตามแผนที่ ว างไว้ ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สานักงานอธิการบดี) จึงขออนุมัติส่งใช้คืนเงินยืมคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติม (ปีสุดท้าย) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอยกเว้นดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ส่งใช้คืนเงินยืม
5

มติ :

รับทราบ

๑.๑.๗ รายงานความคืบหน้าการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ และรายงานการลาศึกษา
ต่อฝึกอบรม ฝึกอบรมระยะสั้น เพิ่มพูนความรู้และลาประเภทอื่น ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
10

15

มติ :

๑.๑.๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ
กรณี เงินรายได้ค่าลงทะเบียนคงเหลือจากการประชุมฯ ให้งานการเงินดาเนินการสรุปและโอนเงินรายได้สะสมทุกโครงการ
ให้ แ ล้ วเสร็จ ภายในปี งบประมาณนั้ น ๆ งานการเงิน ขออนุ มั ติ น าเงิ น รายได้ ค่า ลงทะเบี ย นคงเหลื อ จ านวน ๑๘ โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการจัดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีเงินรายได้ค่าลงทะเบียนคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๑,๒๕๒,๙๕๖.๙๐ บาท โอนเข้ารายได้สะสมของคณะเภสัชศาสตร์
มติ :

20

25

30

รับทราบ

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเข้าระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สาหรับโครงการวิจัย
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียน
การสอน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ห้อง ภ. ๕๑๐๔ (ห้อง Self-learning) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของนิสิต และเป็นเตรียมความพร้อมในการสอบฯ ของนิสิต โดยนิสิต ได้จัดทาตารางการใช้ห้อง
และนิ สิ ต จะเป็ น ผู้ ดู แลในการปิ ด ห้ องเอง โดยสารเคมี ที่ ใช้ จ ะเป็ น ของคณะฯ เท่ าที่ จ าเป็ น โดยการ
ตัดสต๊อกมาเก็บไว้ที่ห้อง Self-learning หากไม่เพียงพอให้นิสิตผู้ใช้ชาระเงินเอง
๓) การรับสมัครนิสิตผู้ชดใช้ทุนเป็นเภสัชกร ประจาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จานวน ๒ ตาแหน่ง
และมีผู้สมัครและผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว จานวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวโฉมคนางค์ ภูมิสายดร
มติ :

35

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุม
เครือข่ายการวิจัยสารธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน จะเดินทางมาพบนักวิจัยของคณะฯ
ประมาณช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑

40

มติ :

รับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ ในการปรับ ปรุ ง หลั ง คาอาคาร ๑
คณะเภสัชศาสตร์ โดยจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลา ๔-๖ เดือน
5

มติ : รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นั น ที ทิ พ ลิ้ ม เพี ย รชอบ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและเภสั ช ศาสตร์ศึ กษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมทักษะที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยสไลด์ในการจัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยงานวิชาการจะทาการสารวจสอบถามไปยังภาควิชาฯ อีกครั้ง
มติ :

รับทราบ

15

๑.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษาแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับบัณฑิตศึกษา จะดาเนินการประเมินแบบเดิม คือ
การใช้แบบสอบถามนิสิต และในส่วนของระดับปริญญาตรี ดาเนินการประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์นิสิตหลังการสอบปลายภาค
ซึ่งอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์

20

มติ :

25

รับทราบ

๑.๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานวิชาการได้ดาเนินการจัดทาแบบสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีการ
สอบถามนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจัยที่นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรของคณะฯ คือ ความมี
ชื่อเสียง อาจารย์ผู้สอน และงานวิจัย (เน้น website คณะฯ ,ทุน, ผลงานอาจารย์ โดยสามารถ link ไปยังประวัติ และผลงาน
ของอาจารย์ และนิสิต )
มติ :

รับทราบ

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

35

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การ
ประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทางานเจ้าพนักงาน เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑ (ภ. ๔๐๑) ซึ่งในปัจจุบันมีภาวะคุกคาม คือ มีผู้จัดโครงการในลักษณะคล้ายๆ กัน จึงอาจมีผลกระทบกับจานวนของ
ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมฯ ได้
มติ : รับทราบ

40

๖

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน)
5

มติ :

10

รับทราบ

๑.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปประเด็นสาคัญแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
มติ : ๑. รับทราบ
๒. ตัวชี้วัดด้านการบริการสุขภาพ ให้นาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
(ร้านยา) ต่อไป

15

๑.๖.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทนิ กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ : รับทราบ
20

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

25

30

35

40

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๘.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการออกตัวอย่างข้อสอบ ของ core competency เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
ซึ่งภาควิชาไม่สามารถออกข้อสอบให้ได้
มติ : ๑. รับทราบ
๒. เสนอให้ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หารือร่วมกันในการออกข้อสอบ
OSPE ดังกล่าว
๑.๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับจัดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ ๒ (รายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย) ให้แก่นักเรียนโครงการ วมว. โดยโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครง วมว.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติสนับสนุนสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน และมอบหั ว หน้ า ภาควิช าน ากลั บ ไปพิ จารณาความประสงค์ที่ จะรับ จั ด การเรีย นการสอน ทั้ ง นี้ ภาควิ ช าฯ สามารถ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ๑ รายวิชา
มติ :

รับทราบ

๗

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

5

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัล จนา เฟื่ องจัน ทร์ ผู้ช่ วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่ อง และพั ฒ นา
การเรียนการสอน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าสมาชิกการศึกษาต่อเนื่อง โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
มติ : รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี15

20

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 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
มติ : ๑. รับทราบ
๒. เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนฝึกงาน ให้ผชู้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
จัดทาแผนใช้เงินต่อไป

25

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๖๐
30

มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
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มติ: ๑. รับทราบ
๒. กรณีการออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จานวน ๑ ห้อง มีข้อเสนอแนะว่าน่าจะมีอุปกรณ์และสิ่ง
ต่างๆ ดังนี้
- ไมค์ลอย สามารถเพิ่ม-ลด ได้
- โต๊ะเก้าอี้ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ระบบ Wifi ดี
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- ระบบเครื่องเสียงดี
- คอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานทุกระบบ
- กระดานอัจฉริยะ ที่สามารถเขียนร่วมกันทั้งอาจารย์และนิสิต
- อุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกันได้ระหว่างเรียน
- Classroom management software
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๒.๓ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) เห็นชอบอัตราค่าบริการตามประกาศที่เสนอ และมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการประสาน
มหาวิทยาลัยในการจัดทาประกาศต่อไป
๒) ในการเรียนการสอน และการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ หากต้องการใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้ชาระเงินค่าใช้
เครื่องมือในอัตราสาหรับบุคลากรภายใน และมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ดาเนินการจัดทาแนวทางการ
เบิกจ่ายและชาระเงิน
๓) สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบารุงเครื่องมือ
ในการนี้ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ จึงขอเสนอแนว
ทางการชาระเงิน และการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาหรับ
บุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์
มติ : ๑. กรณีครุภัณฑ์ที่กาหนดอัตราค่าบริการ
๑.๑ กาหนดผู้รบั ผิดชอบค่าบริการ ดังนี้
- การเรียนการสอนในรายวิชาทุกระดับ ให้คณะฯ เป็นผู้รบั ผิดชอบค่าบริการ
- ปริญญานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการวิจยั ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ
๑.๒ การชาระเงินค่าบริการ
- กรณีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ชาระตามใบแจ้งหนี้ของสถานวิจัยฯ
- กรณีคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้สถานวิจัยฯ สรุปค่าใช้บริการเป็นรายภาคการศึกษา แจ้งคณะฯ เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๑.๒ สถานวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือ
๒. กรณีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดอัตราค่าบริการ (ครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคณะฯ และสถานวิจัยฯ)
๒.๑ ไม่ต้องชาระค่าบริการ
๒.๒ ให้คณะฯ ตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยดูจากข้อมูลที่คณะฯ ใช้งานจริง
๒.๑ มอบสถานวิจัยเครื่องสาอางฯ สรุปข้อมูลการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนในปีทผี่ ่านมา เพื่อนามา
ประมาณการวงเงินงบประมาณค่าซ่อมประจาปีต่อไป
๓. กรณีนิสิต หรือผู้ช่วยวิจัย ใช้เครื่องมือแล้วไม่ลงสมุดบันทึกการใช้เครื่องมือ (lock book) สถานวิจัยเครื่องสาอางฯ
สามารถระงับสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือดังกล่าวได้
๔. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ศึกษาแนวทางการชาระเงินต่อไป
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๓.๒.๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๒.๔ การติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยที่ประชุม
มติดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบงานนโยบายและแผนติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้
๓. มอบผู้กากับตัวชี้วัด พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ในการนี้ งานนโยบายและแผน จึงเสนอการติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ (๒๕๖๐๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
มติ : ที่ประชุมพิจารณามอบให้ผู้กากับยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาทบทวนตัวชีว้ ัด และการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุตัวชี้วัด
๓.๒.๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑.๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ โดยที่ประชุมมีมติพิจารณามอบให้หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รวบรวมข้อคิดเห็นและ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้รวบรวมข้อคิดเห็นเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป
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๓.๒.๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๘.๓ เรื่อง แนวทางการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ ในสื่อออนไลน์ เช่ น Facebook จึ งเสนอ (ร่าง) ประกาศ
คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25

30

มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป

๓.๒.๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง Fluorescence spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์ ๖๖๓๕-๐๖๓๐๐๕ ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น LS50B S/N ๔๐๙๓๑ ราคา ๑๕๗,๗๒๐.๑๔ บาท โดยที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้
๑. ที่ประชุมพิจารณาให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน
๒. มอบหัวหน้ าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.พั ฒ นา ศรีพ ลากิจ และ
นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง ให้ขอความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องดังกล่าว
และนากลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

35

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ใช้เครื่อง microplate reader แทน และ
มอบภาควิชาดาเนินการหาข้อมูลในส่วนที่จ้างบริษัทเขียน main broad และนากลับมาพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ต่อไป
40

๑๐

5

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
จารุภา วิโยชน์ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๖๕๙ เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
“ศาสตราจารย์”
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณารับรองผลงาน
๒. มอบนางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

10

๔.๑.๒ ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดย ดร.ดารงศักดิ์
เป๊กทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๓๖๓ (๓๒) เริ่มบรรจุและได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
15

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณารับรองผลงาน และเสนอในส่วนของผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย) ในผลงานที่ ๒ เสนอให้ตัด
ออก หรือหากใช้และหารร้อยละเท่าๆ กัน ให้จัดทาบันทึกข้อความเสนอต่อไป
๒. มอบนางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
20

๔.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการประเมิน แบบ EdPEx
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะต่างๆ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
มนุ ษ ย์ ศ าสตร์และสั งคมศาสตร์ น าร่ องใช้ การประเมิ น แบบ EdPEx ซึ่ งในแต่ ล ะกลุ่ ม จะมี ๑ คณะ เป็ น คณะน าร่ อง ทั้ ง นี้
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการทาบทามให้เป็นคณะนาร่อง

25

มติ : ที่ประชุมพิจารณาไม่ตอบรับการเป็นคณะนาร่องการประเมินแบบ EdPEx

30

๔.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในหลักหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ วิทยาลัยนานาชาติ
เป็นผู้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แทนคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้เชิญคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่ว มประชุ ม ฯ ในวั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ร่ว มกั น ในส่ ว นผู้ บ ริ ห ารคณะฯ ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ
ประกอบด้วย คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ เภสัชศาสตร์ศึกษา, ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชาติ, ประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
มติ : ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการของหลักสูตร

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

40

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
กาหนดการจัดจัดอบรมสัมมนาพัฒนาอาจารย์ และสัมมนาหลักสูตรฯ กาหนดในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ (ทั้งวัน)

๑๑

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔
5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
๔.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดี ฝ่ายพั ฒ นานิสิตและบริการสังคม เสนอเพื่อพิ จารณาร่าง
กาหนดการและวิทยากร การประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทางานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภ. ๔๐๑)
มติ :

15

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ KPIs หน่วยงานย่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
- (ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ภาควิชา
- (ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) สถานวิจัยเครื่องสาอางฯ
- (ร่าง) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) สานักงานเลขานุการคณะฯ

20

25

มติ : KPI ของภาควิชา เพิ่ม progress โดยส่วนที่เกี่ยวกับวิชาการให้หารือกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
และที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้หารือกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ
KPI สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามเสนอ
KPI สานักงานฯ ทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ นากลับไปพิจารณาปรับตัวชี้วดั และนาเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสถานวิจัยฯ
๔.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทางเคมี เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดสัมมนาทางวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation III
(NPBT III) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life
มติ :

35

40

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๘.๑ ดร.สุ ภ าวดี พาหิ ระ หั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เภสั ช กรรม ขอความอนุ เคราะห์ ป รับ ปรุงห้ อ ง
ภ. ๒๑๐๙ เพื่อจัดเป็นห้องรับรองอาจารย์พิเศษ และสาหรับจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยขอชุดรับแขก ๑ ชุด โต๊ะทางาน ๑ ชุด เป็น
จานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ๑ ตัว พร้อมทั้งตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และทาความ
สะอาดห้อง
มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยให้จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดเล็ก หรือชุดโต๊ะทางาน แทนชุดรับแขก
๒. มอบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม พิจารณาดาเนินการหาข้อมูลเพื่อขออนุมัติจัดซื้อต่อไป

๑๒

๔.๘.๒ ดร.สุ ภ าวดี พาหิ ระ หั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เภสั ช กรรม ขอความอนุ เคราะห์ ย้ า ยเครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องอยู่ประจาห้อง ภ.๔๑๐๙ ซึ่งมีความชื้น อาจมีผลการทบกับเครื่องมือได้
5

มติ : มอบให้หัวหน้ าภาควิช าเทคโนโลยีเภสั ชกรรมประสานหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี และเภสัชเวท เพื่ อ พิ จารณาย้าย
เครื่องมือฯ มาประจาห้อง ภ. ๔๒๐๑ แทน
๔.๘.๓ ดร.สุ ภ าวดี พาหิ ร ะ หั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เภสั ช กรรม หารื อ กรณี ที่ นิ สิ ต มี ปั ญ หาต่ า งๆ
ควรกาหนดแนวทางขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
มติ : มอบให้งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษา แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบในทุกๆ กรณี

10

๔.๘.๔ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ปรึกษาหารือเรื่องนิสิตสาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติ แต่ไม่ได้ระบุในใบแสดงผลการศึกษา
มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นิสิตมายืนคาร้อง และมอบงานบริการการศึกษาดาเนินการต่อไป

15

๔.๘.๕ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้ าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ปรึกษาหารือ เรื่องความเกี่ยวข้องของ
อาจารย์ที่ปรึกษา Research Method กับอาจารย์ที่ปรึกษา Undergraduate Thesis
มติ :
20

๑. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
๒. มอบหัวหน้าภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในภาควิชาทราบต่อไป

๔.๘.๖ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หารือการสอบของนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ
นายพงศธร ธรรมาภรณ์ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๓
25

30

มติ :

๑. ให้นิสิตติดต่องานวิชาการ (ชัชชญา) เพื่อจัดทาบันทึกข้อความขอสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ
๒. มอบงานวิชาการประสานผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อหารือวิธีการสอบที่เหมาะสม และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
๓. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาแนวทางการสอบของนิสิตที่เหมาะสม ดังนี้
๓.๑ ภาคบรรยาย
๑) ข้อสอบปรนัย สามารถสอบตามตารางปกติได้
๒) ข้อสอบอัตนัย สามารถสอบตามตารางปกติได้ แต่หากไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้วิธีการบันทึกเสียง
แทน แต่หากไม่สามารถสอบตามตารางปกติได้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสอบของนิสิตในรายวิชาของ
คณะเภสัชศาสตร์
๓.๒ ภาคปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาตามความเหมาะสม ถ้าไม่สามารถสอบตามตารางปกติ
ได้ ให้สอบภายหลัง

35

๔.๘.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท หารือการปรับปรุง
web site คณะฯ เกี่ยวกับประกาศสาคัญๆ ของคณะฯ
มติ :

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ดาเนินการต่อไป

40

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
๔.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ เสนอการพิจารณา
ทบทวนประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย บทความวิชาการ และ
บทความวิจยั เพื่อการตีพิมพ์
มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาให้ส่งประกาศให้กองกฎหมายตรวจสอบ
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ประสานต่อไป

๔.๑๑.๒ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ เสนอพิจารณา
การจัดงานปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๑
15

มติ :

20

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกาหนดให้จัดงานในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๒. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป

๔.๑๑.๓ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ เสนอพิจารณา
การจัดงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ ๒๔ ปี ดังนี้
- พิจารณากาหนดวันจัดงาน
- พิจารณากิจกรรม
- พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐

25

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกาหนดให้จัดงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ช่วงเช้า) โดยไม่งดการเรียนการสอน
โดยกิจกรรม ให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการพิจารณาวางแผนต่อไป
๒. เกณฑ์การพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่า มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ดาเนินการแจ้งเวียน
ให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา

30

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

เวลา ๑๖.๔๕ น.

35

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๔

๑๕

