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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๔. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๖. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๗. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๘. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๙. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๒. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ

๓. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)

5

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

10

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๓๐ น.
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๒
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานะ สถานวิจัยความเป็นเลิศ
ทางวิชาการฯ โดยมีสถานะไม่เทียบเท่าภาควิชา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงานให้กับสถานวิจัย อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๓ ปี ติดต่อกันตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง โดยจัดสรรเงินให้เป็นไปตามลักษณะของ
สถานวิจัยฯ ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ

15

มติ : รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี20

25

๑.๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
-ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา
-ปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอ TCAS
-การให้ปริญญาสาหรับหรับหลักสูตร ๖ ปี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หากที่ไม่สาเร็จการศึกษา ๖ ปี ให้ปริญญาตรี ๔ ก่อน และสาหรับหลักสูตร ๔ ปี ให้อนุปริญญา ทั้งนี้จะดู
เกณฑ์ของ สกอ. และประกาศต่อไป
มติ :

รับทราบ

30

35

๑.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะจั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่อง หลั กเกณฑ์ โครงการสั ม ฤทธิ บั ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประกอบด้วย
๑. แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
๒. หลักเกณฑ์การโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

๓

๓. กาหนดอัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
๔. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมทั้งเงินและเวลาให้
ชัดเจนในการเข้าเป็นนิสิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัย
5

10

มติ :

รับทราบ

๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประชุม
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสอบใบประกอบวิชาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ (core competency) ซึง่ จะมีการสอบข้อเขียน
(MCQ) แต่ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ (OSPE) เฉพาะในรอบนี้ เดิมกาหนดจัดสอบในช่วงเดือนธันวาคม แต่อาจจะนาไปสอบในชัน้
ปีที่ ๖ แทน ทั้งนี้ รอความชัดเจนจากสภาเภสัชกรรมต่อไป
มติ :

รับทราบ
๑.๑.๖ เรื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

15

๑.๑.๗ ด้วยงานบริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ รายงานความคืบหน้าการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และรายงานการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมและการลาประเภทอื่นๆ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
20

มติ :

รับทราบ
กรณีการประเมินการสอนเดิม การเก็บ ๓ ปี เมื่อประเมินผ่านแล้วก็จะเก็บได้อีก ๒ ปี ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จะให้ขอดูรายวิชาที่มีภาระงานสอน ที่ระบุใน กพอ. ๐๓ ซึ่งหากดูข้อมูลย้อนหลัง อาจมีการเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาเปลี่ยน และไม่มีระบุใน กพอ. ๐๓ ทั้งนี้ มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ในระเบียบการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ นาเข้าพิจารณาต่อไป

25

30

๑.๑.๘ ด้ ว ย กองบริ ก ารวิ ช าการและจั ด การทรั พ ย์ สิ น แจ้ ง การได้ รั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ การจดทะเบี ย น
อนุสิทธิบัตร จานวน ๒ ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนี้
๑) คาขออนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๖๐๓๐๐๒๒๙๖ เรื่อ “กรรมวิธีผลิตแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วน
ผสมาของสานสกั ด จากเปลื อ กทั บ ทิ ม เพื่ อ ใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ สิ ว ” ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ โ ดย
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
๒) คาขออนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๖๐๓๐๐๒๔๖๔ เรื่อง “สารประกอบเอ็น-((( 2-ออกโซ-2ไฮโดรเจนโครเมน-7-อิ ล ) ออกซิ )แอลคิ ล )แอริ ล าไมด์ (N-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl) oxy) alkyl)
arylaminde) ที่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์ โ คลี น เอสเทอเรส (cholinesterase)
ผู้ประดิษฐ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช และนายธิปไตย หิรัณยเอกภาพ

35

มติ : รับทราบ

๔

๑.๑.๙ ด้วย สภาเภสัชกรรม ขอนาส่งประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภา
เภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
5

มติ : รับทราบ
๑.๑.๑๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติรับทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศของ
บุคลากรและการเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบกองพัฒ นากิจการต่างประเทศ แจ้งให้ทุ ก
หน่วยงานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงแจ้งเวียน เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศของบุคลากรและการ
เดินทางไปต่างประเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

10

มติ : รับทราบ และถือปฏิบัติ

15

20

๑.๑.๑๑ สภาอาจารย์ ขอความร่วมมือจัดทาการประเมินตนเองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พ.ศ.๒๕๖๑) จานวนผู้ตอบแบบประเมิน ๒๙ คน คะแนนเฉลี่ย
รวมทั้งสิ้น ๔.๖๖ โดยสรุปดังนี้
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๖
๒. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงา และต่อหน่วย คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๙
๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗
๔. จรรยาบรรณต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ และสังคม คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐
๕ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๒
มติ :

25

รับทราบ

๑.๑.๑๒ ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งคาขอรับหนังสือสาคัญผลิตและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด ทั้งนี้ กองควบคุมวัตถุเสพติดได้จัดทาหนังสือสาคัญ พร้อมได้ส่งหนังสือสาคัญผลิต
และมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พร้อมหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
มติ : รับทราบ

30

35

๑.๑.๑๓ ตามที่ กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด ได้ส่งมอบกัญชาแห้ง น้าหนัก ๖๔,๐๐๐ กรัม
ให้กับนางสาวกรกนก อิงคนินันท์ ตามหนังสือสาคัญมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หนังสือสาคัญที่ ๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือส่งมอบและรายงานประจาวันธุรการที่
แนบมาพร้อมนี้ นั้ น และคณะกรรมการตรวจรับ ยาเสพติ ด ให้ โทษประเภท ๕ ได้ ด าเนิ น การส่ งมอบให้ แ ก่ค ณะกรรมการ
ควบคุ ม ดู แ ลการเก็บ รักษายาเสพติ ด ให้ โทษประเภท ๕ เพื่ อ น าจัด เก็บ ในห้ องส าหรับ จั ด เก็บ ภ.๕๒๐๕ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมดูแลการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษประเภท ๕ จึงใคร่ขอรายงานบันทึก
น้าหนักแรกรับยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง และตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๕

วันที่รับ/เวลา

น้าหนักแรกรับยาเสพติด
สถานที่รับ
ผู้รับมอบ
ให้โทษประเภท ๕
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖๕.๒ กิโลกรัม
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้
เวลา ๑๔.๓๐ น.
พร้อมภาชนะบรรจุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โทษประเภท ๕
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕๘.๗ กิโลกรัม
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกรรมการควบคุมดูแลการเก็บ
เวลา ๑๗.๐๐ น.
(๕๘,๗๔๓ กรัม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร รักษายาเสพติดให้โทษประเภท ๕
น้าหนักสุทธิไม่รวมภาชนะ
บรรจุ
ทั้ งนี้ คณะกรรมการควบคุม ดู แลการเก็บ รักษายาเสพติด ให้ โทษประเภท ๕ ขอส่งมอบชุ ด กุญ แจส ารอง
จานวน ๑ ชุด ให้ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มีไว้เพื่อใช้ล็อคห้องจัดเก็บยาเสพติดฯ กรณีที่เกิดปัญหา
5

มติ : รับทราบ
๑.๑.๑๔ กองกฎหมาย มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร แจ้ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

10

มติ : รับทราบ
๑.๑.๑๕ ขออนุ มัติเปลี่ ยนแปลงกาหนดการเปิด -ปิด ภาคเรียน และกาหนดการสอบ ประจาปี การศึ กษา
๒๕๖๑-๒๕๖๒ สาหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รหัสนิสิต ๕๗-๕๘

15

มติ : รับทราบ และมอบให้นางสาวชัชชญา ชัชวลิตสกุล ประสานมหาวิทยาลัยต่อไป

20

๑.๑.๑๖ ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้กิจกรรมวันสอบกลางภาค ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้จัดสอบในช่วงสัปดาห์ที่ ๘
ของการจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา จึงได้ดาเนินการปรับแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดการเรี ยนการสอน
การสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ดังนี้

วันสอบกลางภาค

วันสอบกลางภาค

ภาคเรียนต้น
เดิม
๒๙ กันยายน -๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ภาคเรียนปลาย
เดิม
๒-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ใหม่
๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ใหม่
๒๖ มกราคม –๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มติ : รับทราบ

๖

๑.๑.๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีคาสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโชน์ เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
5

มติ : รับทราบ

10

๑.๑.๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ ย นแปลงเอกสารต่ า งๆ ของคณะฯ ที่ ล งนามสลั ก หลั ง โดยคณบดี ที่ จ าเป็ น ต้ องมี การเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนคณบดีคนใหม่ เช่น เอกสารเกี่ยวกับวัตถุเสพติด, การยื่นขอเพื่อรับรองร้านยา, แบบขออนุญาตผลิต และครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ เป็นต้น
มติ : มอบให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการรวบรวมเอกสารที่ต้องลงนามสลักหลังโดยคณบดี และดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนต่อไป

15

๑.๑.๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรั ต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รับตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรม
ทางเคมี แทน รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
20

25

มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ให้ ที่ ป ระชุม ทราบเกี่ย วกั บ การเปลี่ ย นหลั งคา อาคาร ๑ ซึ่ งในปี การศึกษา ๑/๒๕๖๑ จะประกาศงดใช้อาคาร ๑ และให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างงดใช้เสียง ในวันจันทร์บ่าย และอังคารเช้า ทั้งนี้ หากประสงค์จะใช้ห้องไชยานุภาพ ๒ สามารถใช้ได้ แต่อาจมี
เสียงดังรบกวน
มติ : รับทราบ

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ส่งเอกสารต่างๆ ให้กับ
สภาเภสัชกรรมเพื่อรับรองหลักสูตรแล้ว คงเหลือ มคอ. ๓ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดส่งต่อไป

35

มติ :

รับทราบ

๗

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยกาหนดการประเมินฯ ในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

15

20

25

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการจัดการ
เรีย นการสอนคณะฯ แจ้งมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการจัด การเรียนการสอนคณะฯ ภาคเรีย นต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง
พิจารณาดาเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีมติ
ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาการจัดตารางการเรียนการสอน ดังนี้
- รายละเอียดตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูลตามประชาสัมพันธ์

30

หน้า Website คณะเภสัชศาสตร์
http://www5.pha.nu.ac.th/content_view.php?n_id=2830&img=1&action=view
- นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๔ กาหนดการสอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค ไม่เป็นไปตามปฎิทินการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

35

๘

นิสิต

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ชั้นปี ๔

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- นิ สิ ต หลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริบ าลเภสั ช กรรม ชั้ น ปี ที่ ๕ กาหนดการเปิ ด ภาคเรีย น
ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่เป็นไปตามปฎิทินการศึกษา (หลังกาหนด ๑ สัปดาห์) เนื่องจากนิสิต
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- กิ จ กรรมการสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ฯ รายวิ ช า ๑๙๙๕๙๑ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
(Undergraduate Thesis) (รายวิชาเทอม ๒/๒๕๖๑) นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล

5

เภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๕ ให้เป็นการส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ พิจารณาแท่นการนาเสนอโครง
ร่างฯ เนื่องจากเวลาเรียนของนิสิตไม่เพียงพอ
- คณะเภสัชศาสตร์ งดการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ได้บางชั้นปี เนื่องจากรายวิชาตามหลักสูตรมีเรียนภาคปฏิบัติการจานวนมาก
๒. มอบงานบริการการศึกษา จัดทาหนังสือแจ้งมติที่ประชุมฯให้คณะฯทราบ และประชาสัมพันธ์แจ้งส่วนที่

10

เกี่ยวข้องต่อไป
มติ : รับทราบ และมอบให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ จัดหาผู้รับผิดชอบ รายวิชา ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
เนื่องจากเดิมผู้รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝา่ ยวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
15

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

20

25

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงินคณะเภสัช
ศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ :

30

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน
๒๕๖๑

๙

มติ :

5

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติ :

10

15

20

25

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การใช้ห้อง ภ.๕๒๐๕ เป็นห้องเก็บสารเสพติด โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการประสานนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในการร่างมาตรการ
จัดเก็บ เบิกจ่าย และควบคุม โดยให้นามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
มติ:

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาหรับบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ สถานวิ จั ย เครื่อ งส าอางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการเรียนการสอน และเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานวิจัยเครื่องสาอางฯ จึงขอให้คณะฯ ดาเนินการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาหรับบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์
มติ:

30

รับรองรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

๔.๑.๒ ด้วยนายธีรพล ทิพย์พยอม ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มีความ
ประสงค์จะขออนุมัติไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence synthesis) ณ the
Comparative Health Outcomes, Policy& Economics (CHOICE) Institute (ชื่อเดิม Outcomes Research and Policy
Program ; PORPP) , School of Pharmacy, University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๖ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และเพื่อเป็นการ
พัฒนางานในสาขาการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์

35

๑๐

มติ: อนุมั ติการไปเพิ่ มพู นความรู้ท างวิชาการ โดยไม่เบิกค่าใช้ จ่ายจากคณะฯและมหาวิท ยาลัย และไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์

5

10

15

20

๔.๑.๓ ด้วย นายศุภชั ย อิน สุข ตาแหน่ ง อาจารย์ สังกัด ภาควิช าเภสัชกรรมปฏิบั ติ คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะขออนุมัติไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยผู้ป่วย และการพัฒนา
คุณภาพ (Patient Safety and Quality Improvement) ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ร่วมระยะเวลา ๗ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
มติ: อนุมัติการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หากมหาวิทยาลัยไม่ให้เงิน
งบประมาณสนับสนุน ให้ใช้เงิน RPA คณะฯ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์
๔.๑.๔ ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จึง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
มติ: ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอ ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
๒. มอบนางสาวศิริทิพย์ อินทรภาษิต ประสานการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

25

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี35

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๑

๔.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๒ รายดังนี้
- Mr. Fancois Pieere Andre Grandmottet

- Dr. Charles Norman Scholfield
5

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ดังนี้
๑. Dr. Charles Norman Scholfield โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ
๒. Mr. Fancois Pieere Andre Grandmottet โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และให้เพิ่ม KPI (ส่วนที่ ๑ ให้เพิ่ม
ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์, เพิ่มภาระงานสอน) ให้มีการทางานเต็มเวลา และให้มีการติดตามประเมินฯ รอบ ๑ ปี ตาม KPI
ในอัตราเงินเดือนแรกรับเข้า จานวน ๓๗,๑๒๐ บาท โดยเสนอการจ้างฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

10

๔.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการนาเสนอผล KPI หน่วยงานย่อย (สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์) รอบประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
15

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

๔.๖.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
20

25

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรับรองแผนกลยุทธ์สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตามเสนอ
๔.๖.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอเพื่อพิจารณาการพิจารณาโครงการที่เสนอเข้าแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ๒๕๖๒
https://drive.google.com/drive/folders/1bZanOhekQXr9nln0BOmyZ-YixCW2xjeมติ : รับทราบในการรวบรวมข้อมูลเข้าแผนปฏิบัติการประจาปี และเห็นควรส่งต่อข้อมูลให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ชุด
ใหม่ เพื่อทบทวนพิจารณาให้สอดคล้องยุทธศาสตร์คณะฯ ต่อไป

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อ
พิจารณาการรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาเภสัชเวท โดยนางสาวณัฐกานต์วดี คาภิระแปง เป็น
ผู้สมัคร

35

มติ: ๑. ที่ ประชุมพิ จารณาเห็ นชอบรับ นางสาวณั ฐกานต์วดี คาภิระแปง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตาแหน่ ง
อาจารย์ ประจาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

๑๒

๒. มอบนางกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการประสานมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

15

20

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยแจ้งคาสั่ ง
โทษภาคทัณฑ์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีมติเห็นชอบรายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยนิสิตโดยได้กระทาการติดต่อ จัดหาและซื้อสินค้าต้องห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักร (บุหรี่ไฟฟ้า)
มติ:

25

30

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา

๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๓

