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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
ติดราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์)
๔. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๓๐ น.
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๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….

5

10

15

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยเห็นชอบต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ University of Wisconsin-Madison, USA (คณะเภสัชศาสตร์)
๒) การเปิด-ปิดภาคเรียน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้กลับไปเปิดภาคเรียน ในเดือนมิถุนายน
และได้มีการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการเปิดภาคเรียนเทอมแรกในเดือนมิถุนายน
๓) สถานะของสถานวิจัยฯ ซึ่งสถานะจะไม่เทียบเท่าภาควิชาแล้ว ทั้งนี้ รอมติของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
๔) การแต่งกายของนิสิต โดยมหาวิทยาลัยให้นิสิตสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพที่นิสิตเป็นอยู่ในปัจจุบัน
มติ :
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รับทราบ

๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) รับทราบการซักซ้อมความเข้าใจการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการซักซ้อมความเข้าใจการเสนอขอพระราชทานฯ ด้วยความเคร่งครัดละเอียด
รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมิให้ผิดพลาดอย่างเด็ดขาด โดยมอบให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดกรณีเสนอขอพระราชทานฯ ให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
อย่ างเด็ ด ขาด โดยการเสนอขอพระราชทานฯ นั้ น ไม่ ใช่ สิท ธิของบุ คคล และมิ ใช่ พิ จ ารณาแต่ เพี ย ง
ตาแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานฯ ได้เท่านั้น ต้องพิจารณา
และคานึงถึงความดีความชอบ โดยใช้หลัก ๓ ประการ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และ
ทัศนคติ ซึ่งในอนาคตอาจมีเรื่องการประเมิน ก่อนทาเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชฯ
๒) รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมติ
ทราบการเลื่ อนเงิน เดื อนบุ ค ลากร กลุ่ ม ข้าราชการ กลุ่ ม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิน แผ่ น ดิ น ) กลุ่ ม
ลูกจ้างประจา และมีมติเห็นชอบ ให้ชะลอการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ไว้
ก่อน โดยให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (เพื่อ
รอการรับรองและอนุมัติโดยสภาฯ)

๓

มติ :

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ
-ไม่มี-

5

๑.๑.๔ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
-ไม่มี-
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๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขา
เภสัชศาสตร์ จานวน ๔ สาขา
๑.๑ เภสัชวิทยา (pharmacology)
๑.๒ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (pharmaceutical sciences and technology)
๑.๓ เภสัชกรรมคลินิก (clinical pharmacy)
๑.๔ เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (social and administrative pharmacy)
๒) การขอตัวแทนคณะฯ เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการ community engagement โดยคณะฯ ได้เสนอ
ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
๓) การขอตัวแทนอาจารย์ที่ทางานด้านวัคซีน เพื่อประสานงานคณะกรรมการทางาน open house โดย
คณะฯ ได้เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
๔) สืบเนื่องจากปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใน
การลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ในส่วนของคณะฯ ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท : ภาค
การศึกษา

25

มติ :

รับทราบ

30

๑.๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานบุคคลของบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ รอความคืบหน้าและนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
๒) ประชาสัมพันธ์การกลับไปเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ของภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยคณะฯ จะมีการพิจารณาและแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

35

มติ :

รับทราบ

๔
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๑.๑.๗ การตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการ
วิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยกองกฎหมาย ตรวจสอบแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง กาหนดว่า หลักเกณฑ์และ
วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ มาใช้บังคังโดยอนุโลม
ซึ่งการลาไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ไม่เข้าลักษณะประเภทการลา
ตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การลาไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย บทความวิชาการ และ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ มิใช่การไปราชการ ตามความหมายของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กล่าว
มาข้างต้น ฉะนั้น การกาหนดแนวปฏิบัติในการลาไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ จึงไม่อาจทาได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับระเบียบราชการ
มติ :

15

20

25

30

35

รับทราบ

๑.๑.๘ ขออนุญาตสอบโครงร่างงานวิจัยรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ๑๕๗๔๙๙) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มีกาหนดจัดให้มีการสอบโครงร่างงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี รหัสรายวิชา ๑๕๗๔๙๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ นั้น ทั้งนี้ นางสาววรวรรณ อ่าขา รหัสประจาตัวนิสิต ๕๗๒๑๑๗๓๗ นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ดาเนินโครงร่างงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพสารสกัดยางพาราเพื่อลดการดูดความชื้น
โดยใช้เครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยระดับนาโน โดยมี ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แต่เนื่องจากได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ Work and Travel USA ๒๐๑๘ มี กาหนดเดิ น ทาง ในวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกลั บ ถึง ไทยวั น ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยไม่สามารถสอบโครงร่างงานวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และจะอนุญาตนาเสนอ
โครงงานวิจัยฯ เป็นกรณีพิเศษ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

๑.๑.๙ คาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๗ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การลาออกจากข้าราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๙ และคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงอนุญ าตให้ นายอนันต์ อุ่นอรุณ
ลาออกจากราชการได้
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้คณะฯ แสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึก ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ และประชาสัมพันธให้บุคลากรในคณะฯ เข้าร่วม
- รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกา โกรานา (รอบเดือนมิถุนายน)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ (รอบเดือนกรกฎาคม)

๕

5

๑.๑.๑๐ ขอความอนุ เคราะห์ อาจารย์ในสังกัดให้เกียรติเป็ นอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Advisor) โดย
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเริ่มเปิดรับนิสิตในภาค
การศึกษา ๒/๒๕๕๙ ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ รองรองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (Advisor) ให้กับ Mr. Proloy Barua รหัสนิสิต ๕๙๐๓๒๘๙๗ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ
มติ :

10

๑. รับทราบ
๒. กาหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสาหรับกรณีนี้ ให้เทียบเท่ากับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของคณะฯ แต่ให้อยู่ใน
หมวดบริการวิชาการ
๑.๑.๑๑ แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติ และนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต โดยกองกฎหมาย มีความประสงค์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตต่างชาติ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

15

มติ :

20

๑.๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง และดร.จันทิมา เมทนีธร ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการอนุมัติ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
มติ :

25

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้ห้อง ภ. ๕๒๐๕ เป็นห้องเก็บสารเสพติด
มติ :

30

35

๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินฯ ดาเนินการประสานนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในการร่าง
มาตรการจัดเก็บ เบิกจ่าย และควบคุม โดยให้นามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๓

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

๖

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนากิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับ เสนอชื่อศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
ด้านวิชาการ ได้แก่
๑. ภก.ดนุภัทร จานงค์ศรี
๒. ภญ.กนกวรรณ แพรขาว
๓. ภก.พงศธร ชิงชัย
ด้านบาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ภญ.ปริญา ถมอุดทา
มติ :

รับทราบ

๑.๕.๒ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนากิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นานิ สิตและบริ การสังคม แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับกาหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
15

มติ :

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
ระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ :

25

30

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท แจ้งเพื่อทราบ
เกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ที่ไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วาระที่ ๑.๔.๒
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
มติ :

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบผู้ประสานงานวิจัย ให้ดาเนินการตามมติในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ ดังกล่าว
ในการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม
ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

35

๗

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการสอบ
รวบยอดแบบบูรณาการ (Comprehensive Examination) นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
5

มติ :

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวิช าการ ด าเนิ น การส่ งข้อมู ล เกี่ย วกับ การวิเคราะห์ ข้อสอบและผลสอบให้ ๓ ภาควิช า
เพื่อนาไปพิจารณาในการพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป
10

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้
ที่ป ระชุม ทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมิ นผู้บ ริหารสานักงานเลขานุการคณะเภสัช ศาสตร์ รอบประเมิ น ๑ เมษายน
๒๕๖๐- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

15

มติ :

รับทราบ

๑.๑๑.๒ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ รอบประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๐- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
20

มติ :

รับทราบ

๑.๑๑.๓ นายปวรวรรชร์ ทองค า แจ้ งเพื่ อ ทราบเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ส าหรับ งานวิ จั ย
โดยมหาวิทยาลัยแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วว่าไม่ต้องจัดทาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ จึงขอยกเลิก
การจ้างลูกจ้างรายวันตั้งเดือนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเคลียเอกสารและงานที่ยงั ค้างอยู่
25

มติ : รับทราบ

30

35

๑.๑๒ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน เมษายน ๒๕๖๑
- รายงานการเงิ น คณะเภสั ช ศาสตร์ เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น (ฝึ ก งานฯ)
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่ ง โดยมี เงิ น คงเหลื อประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยต้ อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘

มติ :

5

10

15

รับทราบ และพิจารณาจัดสรรเงินดังกล่าว โดยให้ดาเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
- ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชเรรม จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เพื่องานบริหาร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และโสตทัศนูปกรณ์ และเพื่อการเรียน
การสอน จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ จัดซื้อหนังสือและ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. สถานวิจัยเครื่องสาอางฯ เพื่อจัดซื้อสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สาหรับจัดทาของที่ระลึก จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑
มติ :

20

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
มติ :

25

30

35

รับรองรายงานการประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมฯ
เห็นชอบให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้จัดทาเอกสารรวมตามรหัสรายวิชา ตัง้ แต่รหัส ๕๕ เป็นต้นไป
๒. ให้นาผลการประเมินของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
๓. มอบนางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ ดาเนินการ ดาเนินการและรวบรวม
๔. นาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๕. กรณีข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต มอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ นารายงานการดาเนินการเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ต่อไป

๙

5

๖. ปฏิบัติรายวิชา QC ให้แจ้งให้นิสิตทราบ ถึงปัญหาการชารุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรืออาจขอ
ความอนุเคราะห์เครื่องมือหน่วยงานอื่นเพื่อจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ เช่น เครื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น มอบให้ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท นาไปพิจารณาการสอนปฏิบัติการ
ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบหมายได้สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/
ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ/ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
นิสิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ
มติ :

10

15

20

๑. รับทราบ
๒. มอบนางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ ตรวจสอบคะแนนรายวิชา ๑๙๙๕๕๒, ๑๙๙๕๕๓ และ ๑๙๙๖๑๑
๓. มอบหัวหน้าภาควิชา แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สาหรับรายวิชาที่ผลการประเมินต่ากว่า ๓.๗๕ เพื่อนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต ไปวิเคราะห์และจัดทาแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน โดยผ่าน
ภาควิชา และเสนอคณบดี เพื่อนาเข้าคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ต่อไป
๓.๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมติที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖ ๑ วาระที่ ๑.๑.๗ เรื่ อ ง คณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม
จรรยาบรรณอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยที่ประชุมฯ มีมติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ทาบทามด้วยวาจาตามลาดับความถี่
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเดิม เพื่อเป็นกรรมการทดแทน และมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป โดยผู้ได้รับการทาบทาม และเป็นคณะกรรมการส่งเสริ มจรรยาบรรณอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
มติ :

25

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบทคัดย่อสารนิพนธ์จากฐานข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบทคัดย่อสารนิพนธ์จากฐานข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในการดาเนิน
งานวิจัยฯ โดยขอข้อมูลบทคัดย่อสารนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระหว่างปีการศึกษา
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทั้งรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

30

มติ : ที่ประชุมพิจารณาไม่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงานให้
สามารถเปิดเผยได้
35

๔.๑.๒ ขอความอนุ เคราะห์ เสนอรายชื่ อคณาจารย์ บั ณ ฑิ ตศึ กษา เพื่ อแต่ งตั้ ง เป็ นกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ จะครบวาระ ๒ ปี ใน

๑๐

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงจะดาเนินการให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในสังกัด (ที่มิได้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหาร) จานวน ๑ ท่าน โดยดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๓๕
5

10

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์

๔.๑.๓ ประชาสัมพันธ์การกลับไปเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ของภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้กลับไปเปิดภาคเรียน ในเดือนมิถุนายน และได้มีการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญ หาจากการเปิ ดภาคเรียนเทอมแรกในเดือนมิถุนายน นั้ น ทั้ งนี้ มติที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๔๕ (๓/
๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้กลับไปเปิดภาคเรียนต้น ในเดือนมิถุนายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นต้นไป ดังนี้
ปีการศึกษา
ภาคเรียนต้น
ภาคเรียนปลาย
ภาคฤดูร้อน
๒๕๖๑
๖ ส.ค. ๖๑ - ๓ ธ.ค. ๖๑
๑๑ ธ.ค. ๖๑ - ๘ เม.ย. ๖๒
๙ เม.ย. ๖๒ - ๘ มิ.ย. ๖๒
๒๕๖๒
๑๗ มิ.ย. ๖๒ - ๑๔ ต.ค. ๖๒ ๒๘ ต.ค. ๖๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๙ มี.ค. ๖๓ - ๑๑ พ.ค. ๖๓
(ยังไม่ประกาศ)
มติ : ๑. ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณากาหนดการเปิด-ปิด สาหรับคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัส ปี
ภาคเรียนต้น
ภาคเรียนปลาย
ภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ
๕๙- ๑-๓ ๖ ส.ค. ๖๑ - ๓ ธ.ค. ๑๑ ธ.ค. ๖๑ - ๘ เม.ย. ๖๒ ๙ เม.ย. ๖๒ –
๖๑
๖๑
๘ มิ.ย. ๖๒
๕๗ ๕ ๑๔ ส.ค. ๖๑ - ๓ ธ.ค. ๑๑ ธ.ค. ๖๑ - ๘ เม.ย. ๖๒ ๙ เม.ย. ๖๒ –
เรียนชดเชย
๖๑
๘ มิ.ย. ๖๒
เสาร์-อาทิตย์ ๕ วัน
๕๘ ๔
๖ ส.ค ๖๑ - ๑๖ ธ.ค. ๑๗ ธ.ค. ๖๑ - ๒๑ เม.ย.
- ฝึกงาน รพ. ๒๔ เม.ย. ๖๑
๖๒
๓๐ พ.ค. ๖๒
- ฝึกงานชุมชนหลัง final - สอบกลางภาคไม่พร้อม
- ฝึกงานร้านยา ๓ มิ.ย. - สอบปลายภาคไม่
ปกติ
๒๙ มิ.ย. ๖๒ (ฝึกงาน ๖
พร้อมปกติ
- สอบปลายภาคไม่พร้อมปกติ
วัน/สัปดาห์ รวมให้ได้ ๒๐๐
ชม. อาจวันละ ๙ ชม.)

15

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รหัส ปี
ภาคเรียนต้น
ภาคเรียนปลาย
ภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ
๕๙- ๑-๓ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ - ๑๔ ต.ค. ๖๒ ๒๘ ต.ค. ๖๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๙ มี.ค. ๖๓ - ๑๑ พ.ค. ๖๓
๖๑
๕๗ ๕ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ - ๑๔ ต.ค. ๖๒ ๒๘ ต.ค. ๖๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๙ มี.ค. ๖๓ - ๑๑ พ.ค. ๖๓

๑๑

รหัส
๕๘

ภาคเรียนต้น
ภาคเรียนปลาย
ภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ
๑ ก.ค. ๖๒ - ๒๗ ต.ค. ๖๒
๒๘ ต.ค. ๖๒ - ๒๔ ก.พ.
๙ มี.ค. ๖๓ - ๑๑ พ.ค.
- สอบกลางภาคไม่พร้อมปกติ
๖๓
๖๓
- สอบปลายภาคไม่พร้อมปกติ
๒. มอบงานบริการการศึกษา จัดทาหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๓. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ และหน่วยประสานการฝึกงานฯ ดาเนินการประสานเรื่องการฝึกงานตาม
ระบบต่อไป
5

10

ปี
๔

๔.๑.๔ ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้
สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์(รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๑” โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๑”
มติ:

ไม่เสนอชื่อ

๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือก โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการในตาแหน่ง อาจารย์
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน ๒ อัตรา
15

มติ :

20

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้รับสมัครอาจารย์ในระดับปริญญาเอก (ภบ.)
ปริญญาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี จานวน ๑ อัตรา
ปริญญาปริญญาเอก สาขาเภสัชเวท จานวน ๑ อัตรา
กาหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครในใบประกาศ ๑ ปี (หลักการฯ ๒ ปี)
๒. มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ จัดทาประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

25

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อม
ด้วยสาระการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

30

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรฯ

๑๒

๔.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอเพื่อ
พิจารณา การมอบของที่ระลึก หนังสือขอบคุณ สาหรับการเข้าศึกษาดูงานบริษัท และการนิเทศงาน

5

มติ : ๑. เห็นชอบในหลักการสาหรับการมอบของที่ระลึกสาหรับการศึกษาดูงาน และการนิเทศงาน ทุกประเภท สาหรับนิสิต
ทุกหลักสูตร
๒. หนังสือขอบคุณ ให้ดาเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
๓. มอบสถานวิจั ยเครื่องสาอางและผลิ ตภัณ ฑ์ ธรรมชาติ พิ จารณาจั ดท าของที่ ระลึ ก จ านวน ๒๕๐ ชิ้น ในวงเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท สาหรับ ๒ ปี (แบ่งทาปีละครึ่ง)
๔. มอบหน่วยประสานการฝึกงานฯ ดาเนินการประสานงาน และรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการของที่ระลึก

10

๔.๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอเพื่อ
พิจารณาการมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
มติ :
15

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้จัดทา
๒. มอบหน่วยประสานการฝึกงานฯ ดาเนินการ

๔.๓.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอเพื่อ
พิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาประกาศนียบัตรมอบให้นิสิต ในรายวิชา
20

มติ :

ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดแนวทางการจัดทาประกาศนียบัตรมอบให้นิสิตในรายวิชา ดังนี้
๑. กรณีประกาศนียบัตรออกในนามคณะฯ ให้ใช้โลโก้คณะฯ และลงนามโดยคณบดี
๒. กรณีประกาศนียบัตรออกในนามภาควิชา ต้องไม่ใช้โลโก้คณะฯ ให้ใช้โลโก้ภาควิชา (ถ้า มี) และลงนามโดยหัวหน้า

ภาควิชา
25

๓. กรณีประกาศนียบัตรออกในนามรายวิชา ต้องไม่ใช้โลโก้คณะฯ หรือภาควิชา และลงนามโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาหรือผู้สอน

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
๔.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
เสนอเพื่ อพิ จารณาการจั ดการเรียนการสอนในรายวิชา Undergrad Thesis เนื่ องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิช า
Undergrad Thesis ที่ผ่านมา มักเกิดปัญหาว่า มีการดาเนินงานตามโครงการวิจัยโดยไม่ได้จัดขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้
ถูกต้องเหมาะสม จนถูกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของมหาวิทยาลัยทาหนังสือทักท้วงมาโดยตลอดนั้น เพื่อป้องกันปั ญหา
ดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาออกมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน โดยในเบื้องต้น ขอเสนอให้ นิสิตผู้กระทา
ความผิด ติดเกรด U ในรายวิชาดังกล่าว และตัดสิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการรับนิสิตเป็นระยะเวลา ๑ ปี

35

มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในการให้ความสาคัญของการได้รับการอนุญาตขอจริยธรรมการวิจัย ก่อนดาเนินการวิจัย
๒. พิจารณากาหนดโทษ ดังนี้

๑๓

5
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35

๒.๑ ส าหรับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ให้ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา Undergrad Thesis เป็ น เวลา ๑ ปี
การศึกษา และหักคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ข้อ ๗.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ข้อ ๘.)
๒.๒ สาหรับนิสิต ให้ตักเตือนด้วยวาจาโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมอบนายปวรวรรชร์ ทองคา จัดทา
หนังสือนัดนิสิตต่อไป
๓. พิจารณากาหนดมาตรการป้องกันกรณีดังกล่าว ดังนี้
๓.๑ ให้ ผู้ป ระสานงานวิจัย จัด ทาตารางควบคุมตรวจสอบการขอจริยธรรมการวิจัย โดยต้ องให้ ได้รับได้ รับ
อนุญาตก่อนการดาเนินการวิจัย และก่อนการนาเสนอ
๓.๒ กรณีที่นิสิตไม่สามารถนาเสนอได้ตามตารางที่กาหนดไว้ ให้พิจารณาขอนาเสนอล่าช้าเป็นรายกรณี ซึ่งอาจ
ต้องพิจารณาให้เกรด I แก่นิสิตที่ไม่สามารถนาเสนอได้ทันการตัดเกรด
๓.๓ ในการนาเสนอ Oral และ Poster ให้ระบุเลขที่ได้รับอนุญาตการขอจริยธรรมการวิจัยด้วย
๓.๔ ให้มีการกาชับนิสิตมีความตระหนักในการขอจริยธรรมการวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั และ workshop
การจัดทาเอกสารขอจริยธรรมการวิจัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) ปฏิทินการจัดทาแผนฯ ประจาปี ๒๕๖๒
๒) ร่าง สัดส่วนงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการเข้าแผนฯ ประจาปี ๒๕๖๒
๓) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการประชุมอบรมสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
๔) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี
๕) หนังสือ ปชส.แจ้งการจัดทาโครงการเข้าแผนฯ ประจาปี ๒๕๖๒ แบบฟอร์มการจัดทาโครงการกลุ่ม โครงการเดี่ยว และฟอร์มกิจกรรม ประจาปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้สามารถ download ที่ website วันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ :

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบงานนโยบายและแผน ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชาภาควิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ ดังนี้

๑๔

๑๙๙๓๓๒ Pharmacology II
เภสัชวิทยา ๒
๑๙๙๔๔๑ Public Health Experience in Community
เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน
๑๙๙๔๔๒ Laws in Pharmacy
กฎหมายทางเภสัชกรรม
๑๙๙๔๔๓ Basic Pharmacoepidemiology
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
๑๙๙๔๔๔ Professional Ethics
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
๑๙๙๔๔๕ Quality Management in Health Care Organization
การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ
๑๙๙๔๔๖ Pharmacy administration and Pharmacist role
การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาทเภสัชกร
๑๙๙๔๕๒ Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชบาบัดประยุกต์ ๑
๑๙๙๔๕๔ Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ าหรับบริบาลเภสัชกรรม
๑๙๙๕๕๑ Applied Pharmacotherapeutics III
เภสัชบาบัดประยุกต์ ๓
๑๙๙๕๕๒ Applied Pharmacotherapeutics IV
เภสัชบาบัดประยุกต์ ๔
๑๙๙๕๕๓ Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
บทนาสูป่ ฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
๑๕๔๒๒๕ Basic Pharmacology
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
๑๕๔๓๐๗ Pharmacology for Dentistry II
เภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทยศาสตร์ ๒
๑๕๖๔๔๒ Tobacco and Health
บุหรี่กับสุขภาพ
๑๕๗๓๕๑ Safety of Cosmetic Products
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
มติ :

รับรองรายงานผลการประเมินฯ
ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้ภาควิชา ๓ ภาควิชา เพิ่ม checklist ในแบบฟอร์ม ตรงหรือไม่ตรงไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๓

๑๕

๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อ
พิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชาภาควิชา
เภสัชเคมีและเภสัชเวท ดังนี้
๑๙๙๒๐๑ Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สาหรับเภสัชศาสตร์ ๑
๑๙๙๓๐๒ Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
เภสัชเคมีสาหรับเภสัชศาสตร์ ๑
๑๙๙๓๑๒ Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
เภสัชเวทสาหรับเภสัชศาสตร์ ๑
๑๕๗๒๒๑ Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I
เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ๑
๑๕๗๓๓๒ Natural Products for Cosmetics II
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง ๒
5

10

มติ :

รับรองรายงานผลการประเมินฯ
ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้ภาควิชา ๓ ภาควิชา เพิ่ม checklist ในแบบฟอร์ม ตรงหรือไม่ตรงไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๓

๔.๗.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อ
พิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชาภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ดังนี้
๑๙๙๒๒๒ Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
เภสัชกรรมสาหรับเภสัชศาสตร์ ๑
๑๙๙๓๒๒ Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
เภสัชกรรมสาหรับเภสัชศาสตร์ ๓
๑๕๗๒๐๑ Introduction to Cosmetic Formulation
บทนาสู่การตั้งตารับเครื่องสาอาง
๑๕๗๒๐๒ Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๑๕๗๒๐๓ Cosmetic Formulation I
การตั้งตารับเครื่องสาอาง ๑
๑๕๗๓๐๓ Cosmetic Formulation III
การตั้งตารับเครื่องสาอาง ๓
๑๕๗๓๐๔ Good Manufacturing Practice and Process Validation
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการผลิต

๑๖

๑๕๗๓๔๑ Management of Health and Beauty Business
การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม
๑๕๗๓๕๓ Cosmetic Product Evaluation
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
มติ :

รับรองรายงานผลการประเมินฯ
เสนอการสอบวัดความรู้ควรมีหลากหลายรูปแบบ
ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้ภาควิชา ๓ ภาควิชา เพิ่ม checklist ในแบบฟอร์ม ตรงหรือไม่ตรงไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๓

5

๔.๗.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชา ดังนี้
๑๙๙๕๙๑
Research Project in Pharmaceutical Sciences
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
มติ :
10

๑. รับรองรายงานผลการประเมินฯ
๒. รายวิชา ๑๙๙๕๙๑ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ แก้ไขเกรดลาดับที่ ๘๗-๘๘ จากเกรด I เป็นเกรด S

๔.๗.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาวิชาชีพ และฝึกงานบริบาล
เภสัชกรรม เสนอเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๐ รายวิชาหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑๙๙๕๕๕ Pharmacy Training II
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
๑๙๙๖๕๑ Clerkship : Medicine
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
๑๙๙๖๕๒ Clerkship : Drug Information Service
ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
๑๙๙๖๕๓ Clerkship : Community Pharmacy
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
๑๙๙๖๕๖ Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
๑๙๙๖๕๙ Clerkship : Medication Management System
ปฏิบัติการระบบการจัดการด้านยา
๑๕๗๔๙๖ Co-operative Education
สหกิจศึกษา
๑๕๗๕๐๐ International Academic or Professional Training
การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ

๑๗

มติ :

๑. รับรองรายงานผลการประเมินฯ
๒. รายวิชา ๑๙๙๕๕๕ Pharmacy Training II ลาดับที่ ๘๗ มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม สอบถามแหล่งฝึกในการให้คะแนน หากมีคะแนนเพิ่มมอบให้ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ดาเนินการเพิ่มคะแนนและเกรดได้เลยโดยไม่ต้องนากลับมารับรองในคณะกรรมการประจาคณะฯ
5

๔.๗.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณา รายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑๕๙๗๑๕ Cosmetic Product Formulation
การตั้งตารับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
๑๕๙๗๙๑ Thesis II, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๒ แผน ก แบบ ก๑
๑๕๙๗๙๓ Thesis IV, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๔ แผน ก แบบ ก๑
๑๖๔๗๐๓ Principle of Pharmacology II
หลักการทางเภสัชวิทยา ๒
๑๖๔๗๐๔ Laboratory Techniques in Pharmacology
เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
๑๖๔๗๑๕ Current Concepts in Pharmacology and Biomolecular Sciences
แนวคิดใหม่ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
๑๖๔๗๙๑ Thesis II, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๒ แผน ก แบบ ก๑
๑๖๔๗๙๓ Thesis IV, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๔ แผน ก แบบ ก๑
๑๖๔๗๙๘ Thesis I, Type A 2
วิทยานิพนธ์ ๑ แผน ก แบบ ก๒
๑๖๔๗๙๙ Thesis II, Type A 2
วิทยานิพนธ์ ๒ แผน ก แบบ ก๒
๑๖๒๗๙๙ Thesis II, Type A 2
วิทยานิพนธ์ ๒ แผน ก แบบ ก๒
๑๕๑๗๓๒ Pharmacotherapy II
เภสัชบาบัด ๒
๑๕๑๗๓๓ Pharmaceutical Care and Professional Communication
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ

๑๘

๑๕๑๗๔๒ Community Pharmacy Management II
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ๒
๑๕๔๗๔๑ Health Behavior
พฤติกรรมสุขภาพ
๑๖๕๗๙๕ Thesis I, Type A 2
วิทยานิพนธ์ ๑ แผน ก แบบ ก๒
๑๖๕๗๙๗ Thesis III, Type A 2
วิทยานิพนธ์ ๓ แผน ก แบบ ก๒
๑๖๕๗๙๓ Thesis ๓, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๓ แผน ก แบบ ก๑
๑๖๕๗๙๔ Thesis IV, Type A 1
วิทยานิพนธ์ ๔ แผน ก แบบ ก๑
๑๕๓๗๑๕ Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์สาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๑๖๒๗๑๒ Bioactive Compounds from Natural Origin
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
๑๖๔๗๐๘ Pharmacokinetics Modeling
การจาลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร์
๑๖๔๗๑๖ Special Topic in Pharmacology and Biomolecular Sciences
หัวข้อพิเศษด้านเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
๑๕๙๗๙๔ Seminar I
สัมมนา ๑
๑๖๔๗๙๖ Seminar I
สัมมนา ๑
๑๖๔๗๙๗ Seminar II
สัมมนา ๒
๑๕๙๘๐๗ Seminar I
สัมมนา ๑
๑๕๙๘๐๘ Seminar II
สัมมนา ๒
๑๕๙๘๐๒ Dissertation II, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ ๒ แบบ ๑.๑
๑๕๙๘๐๓ Dissertation ๓, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ ๓ แบบ ๑.๑

๑๙

๑๕๙๘๙๖ Dissertation VI, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ ๖ แบบ ๑.๒
๑๕๙๘๙๗ Dissertation VII, Type 1.2
วิทยานิพนธ์ ๗ แบบ ๑.๒
มติ :

5

๔.๗.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา เสนอ
เพื่อพิจารณา รายงานผลการประเมินการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
๒๐๕๒๐๐ Communicative English for Specific Purposes
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
๒๐๕๒๐๒ Communicative English for Research Presentation
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
มติ :

10

รับรองรายงานผลการประเมินฯ

รับรองรายงานผลการประเมินฯ

๔.๗.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณา เสนอ
ทุนสาหรับนิสิตต่างชาติ โดยให้ค่าครองชีพ และค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่นๆ โดยคณบดีแจ้งให้ทราบว่าได้มีทนุ สาหรับ
นิสิตชาวกัมพูชาแล้ว
มติ :

รับทราบ

15

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี25

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
๔.๑๑.๑ ขออนุมัติแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้คณะฯ
เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จัย สถาบั น ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็ น ต้น ไป คณะกรรมการบริหารสานั กงาน

๒๐

5

เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงได้กาหนดแนวทางการจัดสรร
ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้
๑) จัดสรรงบประมาณ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ทุนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่จากัดจานวน
ทุน ซึ่งรวมแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด เพื่อสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน และผลงาน/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
๒) พิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน และผลงาน/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ปีละ ๑ ครั้ง โดยมี
กาหนดการดาเนินการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มติ :

10

15

๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ปีละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๒. ให้มีการมานาเสนอให้ผู้บริหารทราบ
๓. มอบนายปวรวรรชร์ ทองคา ทองคาดาเนินการจัดทาประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งให้
ที่ประชุมทราบการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนของนิสิต

20

มติ : รับทราบ ให้ปิดเสียง และกระตุ้นเตือนการงดใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน
เลิกประชุมฯ

25

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒๑

