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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝุายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
กรรมการ
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝุายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
๑๒. รองคณบดีฝุายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝุายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)

ติดราชการ
ติดราชการ

๑

5

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์)
๓. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
จะครบวาระ ๔ ปี ในวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยพิ จ ารณาเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. การเปลี่ยนแปลงกาหนดการปิด-เปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ระหว่างการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน ซึ่งคาดว่าไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. มติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
เครื่องมื อวิ ท ยาศาสตร์สถานวิจั ย เครื่องส าอางและผลิต ภัณฑ์ ธ รรมชาติ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. รายงานผลการจัดอันดับ “UI GreenMetric World University Rankings 2017 ด้าน
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” ประกาศผลเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับที่ ๑๔๓ ของโลก จาก ๖๑๙ มหาวิทยาลัยทั่วโลก
ใน ๗๖ ประเทศ
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ ๑๙ อาเซียน จาก ๑๐๖ มหาวิทยาลัยทั่วอาเซียน
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ ๕ ของประเทศไทย จาก ๒๗ มหาวิทยาลัยไทย
ผลคะแนนตามตัวชี้วัดทั้ง ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง
๑. ด้าน Setting & Infrastructure คะแนนเต็ม ๑,๕๐๐ คะแนน ได้ ๘๐๓ คะแนน (เดิม
๑,๐๒๗)
๒. ด้าน Transportation คะแนนเต็ม ๑,๘๐๐ คะแนน ได้ ๘๑๖ คะแนน (เดิม ๑,๒๐๒)
๓. ด้าน Education คะแนนเต็ม ๑,๘๐๐ คะแนน ได้ ๗๗๑ คะแนน (เดิม ๑,๐๘๐)
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
๑. ด้าน Energy & Climate Change คะแนนเต็ม ๒,๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๗๒ คะแนน
(เดิม ๗๖๐)
๒. ด้าน Waste คะแนนเต็ม ๑,๘๐๐ คะแนน ได้ ๑,๒๕๑ คะแนน (เดิม ๑,๐๒๖)
๓. ด้าน Water คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน ได้ ๖๕๑ คะแนน (เดิม ๕๒๕)
๕. ขอเชิญร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
๖. มติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
เครื่องสาอาง นาโนเวชสาอาง และการวิเคราะห์ทดสอบคุณลักษณะสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ระหว่างสถานวิจัยเครื่องสาอาง

๓

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ สานักงานพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗. มติ เ ห็ น ชอบ (ร่า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ เข้ า ร่ ว มเรี ย นต่ อ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โดยไม่มีการสอบคัดเลือก
๘. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัย
ณ ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการ
วิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ดังนี้
- ให้ตั ดการสนั บ สนุ น การไปน าเสนอผลงานวิ จัย กรณี ไ ด้รับ เชิญ เป็น วิ ท ยากร หรือ
ผู้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
- การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation ๑ ผลงาน : ๑ คน และต้องมี
ผลงานตีพิมพ์ และนวัตกรรม ๕๐ : ๕๐
- การนาเสนอผลงานรางวัลตีพิมพ์วิชาการระดับชาติยกเลิกการให้เงินรางวัล ให้เฉพาะ
ระดั บนานาชาติเท่า นั้น ผลงานไม่ เกิน ๑๒ เดื อนนับจากวัน ที่เดิ นทางไปน าเสนอ
ผลงานวิ จั ย (มอบให้ น างสาวศิ ริ น ทิ พ ย์ อิ น ทรภาษิ ต สอบถามเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
รายละเอียดการนับวันเริ่มต้นขอผลงานว่าพิจารณาอย่างไรเพื่อจะได้นาข้อมูลไปเสนอ
เพิ่มเติม)
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย ได้รับรางวัลผลงานละ
๓,๐๐๐ บาท จากเดิม ๖,๐๐๐ บาท
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย ได้รับรางวัลการออกแบบ
๒,๕๐๐ บาท และการประดิษฐ์ ๕,๐๐๐ บาท จากเดิม ๑๐,๐๐๐ บาท
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุน ประเทศ
อินเดีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ได้รับรางวัลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐออสเตรเลีย ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้รับ
รางวัลผลงานละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กรณีไปปรากฏอยู่ฐานข้อมูล
ของ SJR
อยู่ใน Quartile ๑ ให้รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๒๐,๐๐๐ บาท
อยู่ใน Quartile ๒ ให้รางวัล ๗,๕๐๐ บาท จากเดิม ๑๕,๐๐๐ บาท
อยู่ใน Quartile ๓ ให้รางวัล ๕,๐๐๐ บาท จากเดิม ๑๒,๐๐๐ บาท
๙. การขอความร่วมมือจากคณะและวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยคณะและวิทยาลัย ที่มีเงินรายได้สะสม
เกิ น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้ น ไป ให้ จั ด สรรเงิ น รายได้ ส ะสมเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย คณะละ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๑.๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี-

๔

๑.๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ
-ไม่มี๑.๑.๔ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
-ไม่มี-
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๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การจัดประชุม US-Thai Consortium 2018 ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ รัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๔ คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์
สิทธิ วรนั นท์ รองศาสตราจารย์ ดร.นัน ทีทิพ ลิ้ มเพี ยรชอบ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ า
สนธิสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์
๒. กาหนดให้ส่งชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษาเพื่อชดใช้ทุนฯ ให้กับสภาเภสัชกรรม ไม่เกินวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการจั ด การความรู้ส าหรับ บุ คลากรด้ า นสุ ขภาพ ภายใต้ หัว หัว ข้อเรื่อง
“Share and Lesson to be Learned” ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
โดยสถาบันการศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สถาบันละ ๒
ท่าน ทั้งนี้ คณะฯ มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ เป็นผู้ประสานการจัดส่ง
รายชื่อ)
๔. การสอบใบกอบวิชาชีพ core competency นิสิตชั้นปีที่ ๔ กาหนดสอบประมาณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ (จบปี ๕ ภาคการศึกษา ๑) ซึ่งมีการสอบทักษะการเตรียมยา ๔ รูปแบบ เช่น
Solution, Cream, Gel และ Suspension เป็นต้น และสอบทักษะทางคลินิก เช่น การจ่ายยา
เป็นต้น
มติ :

30

35

40

๑. รับทราบ
๒. ในกรณีการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ core competency ดังนี้
๑) มอบรองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและบริการสังคม ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนสอบ โดยมี
กาหนดเริ่มดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และเสนอให้ซ้อมการสอบทุกสัปดาห์ หรือ ทุกจันทร์ อังคาร
เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. (วันธรรมดา) และวันเสาร์ ๑ วัน ซึ่งอาจจะมีการซ้อมใหญ่ก่อน ๑ ครั้งก่อนมีการสอบ
๒) มอบให้ของบุคลากร ๓ ภาควิชา หารือร่วมกัน
๓) นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการฯ
๔) สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนปฏิบัตินอกเวลาให้ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
๑.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกั บมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขอความร่วมจากคณะและ
วิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยคณะและ
วิทยาลัย ที่มีเงินรายได้สะสมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้จัดสรรเงินรายได้สะสมเข้ามหาวิทยาลัย คณะละ ๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท โดยที่ประชุม พิจารณาเสนอให้คณะฯ จัดทาแผนการใช้งบประมาณ เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ การปรับปรุง

๕

ห้องเรียน การปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารคณะฯ เป็นต้น โดยมอบรองบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการ
สารวจต่อไป)
มติ :

รับทราบ

5

10

๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยคณะแพทยศาสตร์ กาหนดพันธกิจด้านงานวิจัยโดย “สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ” และ
มีกลยุทธ์พัฒนาการวิจัยสหสถาบันในเครือข่าย เน้นพัฒนาความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกคณะ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการดาเนินงานวิจัยแบบสหสาขา (Interprofessional collaboration research) นาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ :

15

๑. รับทราบ
๒. กรณีข้อ ๔ เกี่ยวกับ “ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในอัตราเท่ากัน (๕๐ : ๕๐)”
มอบให้คณบดีหารือคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ หลังจากบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับจริงที่ได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจาคณะฯ
ได้รับทราบทาง E-mail เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสรุปบันทึกข้อตกลงฯ แสดงถึงเจตนาร่วมกันเท่านั้น ไม่ได้ ลง
รายละเอียดการจัดแบ่งผลงาน ดังนั้น หากผลงานที่มีความร่วมมือกันให้ลงรายละเอียดเป็นงานๆ ไป

20

๑.๑.๘ ผลการประชุมคณะกรรมการวุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการวุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ดาเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมนเรศวร ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี และนาเสนอผลการประชุมเสนอมหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาแล้ว จึ งส่งผล
การประชุมคณะกรรมการวุฒาจารย์ ให้คณะ/วิทยาลัย ทราบ

25

มติ :

30

๑. รับทราบ
๒. กรณีที่ ข้อ ๔ ให้เปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง จากเดิม วันที่คณะ/หน่วยงาน รับเรื่อง เปลี่ยนเป็น วันที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเรื่อง ที่ประชุมพิจารณาให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑.๑.๙ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ รวมทั้งสิ้น ๓ ฉบับ โดยฉบับที่ ๓ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มี
อายุสิ้นสุด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้จึงมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ในวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างมหาวิท ยาลัยนเรศวร
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

35

มติ :

40

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝุายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีเภสัชกรรม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. ความคืบหน้าตรวจรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ (ร้านยา) สาขา ๒ งวดที่ ๒
เสร็จสิ้นได้เรียบร้อย โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีการขยายเวลาเพิ่มอีก ๑๒

๖

วัน และมีกาหนดสิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๒. การเลื่อนการเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ คณะเภสัชศาสตร์ ไปอีก ๑ เดือน คาดว่าจะเข้ามา ดาเนินการ
ประมาณ ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. การดาเนินการเกี่ยวกับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุน ได้คู่สัญญา
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดาเนินการส่งมอบเครื่องช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

5

มติ :
10

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตร (Key Performance
Indicators) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยไปใช้กับหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ หน่วยประสานงานวิ จัย แจ้งให้ที่ป ระชุม ทราบเกี่ย วกับ ผลการส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษา
รายวิชา ๑๕๗๔๙๙ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ปีการศึกษา
๒๕๖๑
20

มติ :

๑. รับทราบ
๒. เห็นควรให้มีการจัดการนาเสนองานที่สนใจโดยอาจารย์ทั้ง ๓ ภาควิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนิสิตใน
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
๓. มอบรองคณบดีฝุายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ ดาเนินการต่อไป
25

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ กองกิจ การนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ขอความอนุ เ คราะห์ ข้อมู ล การมี ส่ ว นร่ว มของศิ ษ ย์ เก่ า
ในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าให้มีความเข็มแข้งและยั่งยืน โดยการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การจัดเก็บข้อมูลสาหรับปีถัดไป งานกิจการนิสิตฯ จึ งขอความร่วมมือมายังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ส่งข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมของศิษย์เก่า ให้งานกิจการนิสิตฯ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อรวบรวมรายงานกองกิจการนิสิตต่อไป
มติ :

35

๑. รับทราบ
๒. เห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดส่งข้อมูล และงานกิจการนิสิตฯ ติดตาม และเพิ่มการดาเนินการ

ดังนี้

40

- จัดส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
- เพิ่มช่องในใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการต่างๆ โดยระบุการเป็นศิษย์เก่า
- ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ ระหว่างภาคการศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปรายชื่อส่งงานกิจการนิสิตฯ

๗

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝุายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการทั้งองค์กรเพื่อ ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยนเรศวร ๔.๐” กลุ่ม
การเกษตร และอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ สานักงานอธิการบดี
มติ : รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปบาง
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนจากส่วนกลาง นิสิตไม่ทราบผลคะแนนการสอบกลางภาค ทาให้กระทบกับการวางแผนการศึกษา
และมีข้อสงสัยในเกรดที่ได้รับ
มติ :

15

20

มอบรองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งแนวทางให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศ ดังนี้
๑. นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอทราบผลคะแนน และรายละเอียดการยื่นคาร้องขอทราบผลคะแนน
๒. นิสิตสามารถเขียนข้อเสนอแนะในการประเมินผลการสอน เพื่อแจ้งถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ผู้ อ านวยการสถานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เกี่ ย วกั บ
กาหนดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (ภ.๓๐๙) ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑
โดยมีกาหนดการจัดดังนี้
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

25

มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

30

35

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินนั ท์ ผูช้ ่วยคณบดีฝาุ ยวิชาการ แจ้งรายงานผลการสอบรวบยอดแบบบูรณาการ
(Comprehensive Examination) ดังนี้
๑. ผลการสอบเทียบกับปีการศึกษาที่ผา่ นมา
๒. คะแนนข้อสอบ MCQ
๓. คะแนนรายข้อของข้อสอบ OSPE
มติ : รับทราบ

40

๘

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้ง
ผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติบุ คลากรและศิษย์เก่า ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบรางวัลในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
ครบรอบ ๒๔ ปี ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. ประเภทบุคลารกรสายวิชาการ
๒. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
๓. ประเภทศิษย์เก่า
มติ :

10

15

20

25

๑. รับรองผลรางวัลเชิดชูเกียรติ
๒. รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ให้มอบในวันไหว้ครูคณะฯ
๓. กาหนดให้สามารถรับรางวัลซ้ากันได้ ๓ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๓ เป็นการมอบโล่พิเศษครั้งสุดท้ายให้
๔. ให้ปรับปรุงวิธีการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติในปีถัดไป ดังนี้
- รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ให้พิจารณาวิธีการ vote ให้ได้จานวนผู้ vote มากกว่านี้
- รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจยั เสนอให้พิจารณาเพิ่มคะแนนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
- รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ด้านวิชาชีพ ควรพิจารณาจากผลงานที่เป็นความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
ไม่ใช่ผลงานที่เกิดในระหว่างการศึกษาต่อ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงินคณะเภสัช
ศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
- รายงานเงินนอกระบบ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
มติ : รับทราบ

30

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ และ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
มติ :

35

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติ :

40

รับทราบ
กรณี ร่วมเป็นเจ้าภาพ BPE - 2018 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่วมเป็นเจ้าภาพ และมอบภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
เสนอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๙

5

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดยมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (รอบปี ง บประมาณ
๒๕๖๐) และการปรับปรุงตัวชี้วัดสาหรับปี ๒๕๖๑ link : https://goo.gl/r4ySmz
มติ :

10

15

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมอบงานนโยบายและแผนดาเนินการต่อไป

๓.๒.๒ การพิ จ ารณาเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด หน่ ว ยงานย่ อย ปี การศึก ษา ๒๕๖๐ โดยมติ ค ณะกรรมการประจ า
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย ปีการศึกษา
๒๕๖๐ โดยมีมติ ๑) ตัวชี้วัดของภาควิชา เห็นชอบตามเสนอ ๒) ตัวชี้วัดของสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เสนอให้พิจารณาทบทวน ดังนี้ ข้อ ๑.๑๐, ๑.๑๑, ๑.๑๒ และ ๒.๔ เสนอให้กาหนดเปูาหมายเป็นตัวเลขแทน ข้อ ๓.๑ และ๓.๒
เสนอให้กาหนดเปูาหมายเป็นจานวนนิสิตแทนจานวนรายวิชา และ ๓) ตัวชี้วัดของสานักงานเลขานุการคณะฯ เสนอให้พิจารณา
ตรวจสอบการกาหนดเปูาหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ งานนโยบายและแผน ได้ดาเนินการแล้ว จึงขอเสนอตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs
ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมอบงานนโยบายและแผนดาเนินการต่อไป

20

25

๓.๒.๓ ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์เครื่อง Fluorescence spectrophotometer โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง
Fluorescence spectrophotometer รหัสครุภัณฑ์ ๖๖๓๕-๐๖๓-๐๐๕ ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น LS50B S/N ๔๐๙๓๑
โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ใช้เครื่อง microplate reader แทน และมอบภาควิชา
ดาเนินการหาข้อมูลในส่วนที่จ้างบริษัทเขียน main board และนากลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ต่อไป
มติ :
แทน

ไม่อนุมัติการซ่อมครุภัณฑ์ โดยขอให้ปรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการรายวิชาโดยใช้เครื่อง Microplate reader

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอความอนุ เคราะห์ เสนอชื่ อผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล เภสั ช กรอุ ต สาหการดี เด่ น ประจ าปี ๒๕๖๑
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เห็นสมควรมอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นประจาปี ๒๕๖๑
ให้แก่เภสัชกรอุตสาหการที่ทาคุณประโยชน์แก่วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการในงานประชุมดังกล่าว โดยขอให้เสนอผู้สมควรได้รับรางวัล
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น และรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประเภทละ ๑ ท่าน
มติ :

ไม่เสนอชื่อ

40

๔.๑.๒ นางวิภาดา บุญส่งแท้ มีความประสงค์ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตจัดทาข้อมูลพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

๑๐

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนางวิภาดา บุญส่งแท้ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน
5

10

มติ : ๑. ไม่อนุมัติทุนวิจัยสถาบัน แต่ให้จัดทาเป็นการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสวนสมุนไพรพื้นฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้
พร้ อ มจั ด ท าฐานข้ อมู ล ของคณะฯ และประสานการจั ด ท าปู า ยชื่ อสมุ น ไพรต่ อ ไป โดยอนุ มั ติ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามจริ ง จาก
งบดาเนินการปกติ
๒. มอบรองคณบดีฝุายบริหารฯ จัดทาปูายชื่อสมุนไพรให้เป็นรูปแบบเดียวกับการจัดทาปูายต้นไม้ในส่วนอื่นของคณะฯ
๔.๑.๓ นางสาวสรัส วดี ชั ย รัต น์ มี ความประสงค์ส่ ง ข้อเสนอการวิ จั ย เพื่ อขอสนั บสนุ นทุ นวิ จั ยสถาบั น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (จัดการเรียนการสอน ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร )” งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน
มติ :

15

๑. อนุมัติทุนวิจัยสถาบัน โดยสนับสนุนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของงานวิจัย ดังนี้
- เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
- เพิ่มข้อมูลในส่วนของผลงานตีพิมพ์ของนิสิต การเดินทางนาเสนอผลงาน และข้อมูลการได้รับรางวัล รวมถึง
มีส่วนที่นิสิตสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเองได้
- พัฒนาระบบที่สามารถรองรับการใช้งานสาหรับทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

20

๔.๑.๔ นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต มีความประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ เรื่อง “ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน เสนอเพื่อ
พิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุมฯ
25

มติ :

อนุมัติงานวิจัยสถาบัน โดยไม่สนับสนุนทุนจากคณะฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี40

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-ไม่มี-

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ดร.สุ ภาวดี พาหิระ หัวหน้ า ภาควิ ชาเทคโนโลยีเภสั ชกรรม เสนอเพื่ อพิ จ ารณารายงานผลการ
ประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม รับผิดชอบ
ในรายวิชา ๑๙๙๓๒๑ Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II (ในส่วนที่นิสิตติด I) จานวน ๑ คน
5

มติ :

10

๔.๗.๒ ดร.สุ ภาวดี พาหิระ หัว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี เภสัช กรรม หารือการกรอกภาระงาน กรณี ให้
ข้อคิดเห็นในร่างมาตรฐานต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ และคณบดีสั่งการมอบให้ภาควิชาให้ความคิดเห็น เช่ น
ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอทานอลสาหรับหรับใช้ในการวิเคราะห์ เป็นต้น
มติ :

15

รับรองผลการประเมินผล

กรณีที่มอบให้เป็นรายบุคคลให้คิดเป็นภาระงานได้
กรณีที่มอบเป็นภาควิชาให้คิดเป็นภาระของสมรรถนะการเข้าร่วมฯ แทน

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี25

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

30

เลิกประชุม

35

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

