5

10

15

20

25

30

35

40

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์)
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล)
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์)
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๘. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5

๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ
(ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ)
๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
(ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ)
๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๕. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรศวร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ดังนี้
๑) มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ให้ น าผลการประเมิ น ผลการสอน และเอกสารที่ ใช้ ป ระเมิ น ผลการสอน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ที่ยังไม่ได้นามาใช้ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
สามารถนาผลการประเมินผลการสอนดังกล่าวมาใช้ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
๒) คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีในมหาวิทยาลัย ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี
มติ :

20

25

รับทราบ

๑.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้มีการสอบบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จานวน ๒๐ อัตรา โดยรับอัตราเงินเดือน ๑๗,๕๒๐ บาท
ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ และได้รับการบรรจุ จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศิรินทิพย์
อินทรภาษิต
มติ :

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ
-ไม่มี-
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๑.๑.๔ เรื่องจากประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
-ไม่มี๑.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ ภ า วิ โ ยชน์ ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรา บเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ดังนี้
๑. กาหนดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๒-๓
กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสอบจานวน ๘๙ คน มีผู้สอบผ่านจานวน ๘๔ คน
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และสอบไม่ผ่าน จานวน ๕ คน โดยมีกาหนดการจัดสอบรอบ ๒ ประมาณช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้หากยัง
สอบไม่ผ่านให้ไปสอบรวมกับรุ่นน้องต่อไป
๒. ให้มีการจัดทา 2 P safety โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตร (การจัดทาคู่มือปฏิบัติให้ชัดเจน ให้ภาควิชา
list ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เข็มตา, การใส่หน้ากาก, ให้อาจารย์ใส่เสื้อคลุม หรือรองเท้าหุ้มส้น) ส่งให้กับ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
๓. การเสนอชุด โครงการเภสั ชศาสตร์ศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอรับ ทุ น สนั บ สนุ น มูลนิ ธิ อาจารย์ เกษม
ปังสีวงศ์ ในนาม ศ.ศ.ภ.ท. ประกอบด้วย
๑) โครงการที่ ๑ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับเภสัชกรประจาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๘๐ คน
๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตรศึกษาสาหรับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ
การออกแบบระบบการประเมินโดยใช้คาถามแบบปรนัย
รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒-๑ มีนาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๖๐ คน
๓) โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ : สถานการณ์ปัจจุบัน
และทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ๑๕๐ คน
๔. ผลการเชิ ญ ศ.ศ.ภ.ท. มาประชุ ม ที่ ค ณะฯ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่ ง การสถาปนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สามารถมาจัดดาเนิน การได้ เนื่องจาก ศ.ศ.ภ.ท. มีแผนที่จะไปจัดที่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามแล้ว
มติ :
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๑. รับทราบ
๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาฯ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ชุด
โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
๑.๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ดับเบิ้ลเอ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ
๒. การจัดท าห้อง smart classroom ที่ ป ระชุม มีมติ ให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อประเมิน ความต้องการ,
หลักการ และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตรศึกษาฯ ศึกษาและทาความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์การเรียน
การสอน ที่เชื่อมต่อจากมือถือ
๓. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์
มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ ายเภสั ชศาสตรศึกษาฯ ศึกษาความเป็น ไปได้ในขอการรับการสนั บ สนุ นเงิน งบประมาณจากหน่ วยงาน
ภายนอก และนาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

๔

๔. ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี คณะฯ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่มีการร้องเรียนเรื่อง
การคัดลอกผลงานจากบุคคลภายนอก ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ดาเนินการเพื่อหาข้อเท็จจริง
มติ :

รับทราบ
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๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสรุปการประชุม
แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum
Online (CHECO) และชี้แจงประเด็นการนาผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นผลงานประกอบการพิจารณาอาจารย์
ผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
10

มติ :

15

20

รับทราบ

๑.๑.๘ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง เวี ย นและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการฯ
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการขอตาแหน่งทางวิชาการแบบใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ระหว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔๖ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติ อนุมัติให้นาผลการประเมินผล
การสอน และเอกสารที่ ใช้ป ระเมิ นผลการสอน ตาม หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่ งตั้งบุ คคลให้ด ารงต าแหน่ ง ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ที่ยังไม่ได้นามาใช้ประกอบการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและมี ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี สามารถนาผลการประเมินผลการสอนดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้

25

มติ :

รับทราบ
กรณี การเก็บผลการประเมินการสอน ได้ ๒ ปี เสนอให้คณะฯ สอบถามไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอบถาม สกอ.
และสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมอบคณบดีดาเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยสอบถาม สกอ. ว่าสามารถทาได้หรือไม่
30

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานกิจการนิสิตและ
ศิษย์ เก่าสัม พั นธ์ ได้จัดส่ ง บทสรุป ผู้บ ริหาร (Executive Summary) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิ ตเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ปฐมนิเทศ) ภ. ๒๑๖ ในกิจกรรมที่ ๒ เตรียมความพร้อมนิสิตสาหรับการเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

35

มติ :

๑. รับทราบ
๒. เห็นควรนาบทสรุปผู้บริหารฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

๕

5

๑.๑.๑๐ ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับหน่วยงานภาครัฐ
๑๐ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้ อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชากร (MOU)ฯ และมอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๕๑ (๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติ รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ๑๐ หน่วยงาน” โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

10

มติ :

15

๑.๑.๑๑ ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาต่างชาติฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ตามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิช าการกับ The University of Wisconsin-Madison School of Pharmacy และ Harrison School of
Pharmacy, Auburn University สหรั ฐ อเมริ ก า โดย ดร.อิ ศ ราวรรณ ศกุ น รั ก ษ์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ได้ แ จ้ ง แผน
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมของนักศึกษาต่างชาติ
มติ :

20

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการต่อไป

๑.๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ PLE-CC1 ตามคุณสมบัติสมรรถนะร่วม (core
competency) คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๐๐
๑๐. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙๕.๑
๒. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๙๙.๑
๑๑. มหาวิทยาลัยสยาม ๙๕.๐
๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๙๘.๗
๑๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๙๔.๗
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ๙๘.๖
๑๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนเรศวร ๙๔.๔
๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๙๘.๔
๑๔. มหาวิทยาลัยรังสิต ๘๖.๑
๖. มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๘.๓
๑๕. มหาวิทยาลัยพายัพ ๘๕.๒
๗. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๙๗.๒
๑๖. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘๔.๔
๘. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๙๕.๘
๑๗. มหาวิทยาลัยบูรพา ๗๑.๗
๙. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ๙๕.๒
๑๘. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ๔๕.๒
คิดจากผู้สอบทัง้ หมด
คิดจากนิสิต มน.
Max = ๘๘
Max = ๘๕
Min = ๔๕
Min = ๕๔
Average = ๗๑.๐
Average = ๗๑.๗
SD = ๗.๖
SD = ๖.๖
จานวนผู้สอบไม่ผ่าน (น้อยกว่า ๖๐%) = ๑๔๔
จานวนผู้สอบไม่ผา่ น (น้อยกว่า ๖๐%) = ๕ คน จากผู้เข้าสอบ ๘๙
คน จากผู้เข้าสอบ ๑,๕๔๖ คน
คน

๖

มติ :

5

๑.๑.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สรุปการประชุมภาคี
เครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศึกษาภมรสถิตย์ อาคาร อปร. ชั้น ๑๙ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติ :

10

15

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ Thesis of Doctorate
Agreement of Co-supervision โดยเป็นหลักสูตรรวม ระดับบัณฑิตศึกษา (โท – เอก) โดยในหลักสูตรกาหนดให้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ๒ ปี และในประเทศฝรั่งเศส ๑ ปี ซึ่ งเป็ น ความร่วมมือระหว่าง University of Burgundy Franche-Comté กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้สาเร็จการศึกษา จะได้รับ ๒ ปริญญา ทั้งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และฝรั่งเศส โดยมีข้อแม้ต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย นั้นๆ อย่างน้อย ๑ ปี นิสิตเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยเรียนที่ไหนก็ให้
จ่ายค่าเรียนที่นั่น
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเสนอให้ทาหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสอบถาม ประเด็นที่นสิ ิตเลือกจบจากฝรั่งเศสเพียงที่เดียว
โดยไม่จบปริญญาในประเทศไทย

20

๑.๑.๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิ โยชน์ ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ย วกับ การจั ด กิจกรรม
เสวนา และแสดงจุดยืน “คัดค้าน” (ร่าง) พ.ร.บ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีจานวน
ผู้เข้าร่วมเสนาเป็นจานวนมาก
มติ :

รับทราบ

25

30

35

๑.๑.๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา และอาจารย์ประจาแหล่งฝึกฯ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. การเรียนการสอน เช่น round ward นิสิตเภสัชฯกับนิสิตแพทย์ฯ
๒. งานวิจัย Clinical Study เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
๓. บริการวิชาการ เสนอประเด็น TDM โดยจะหารือกับหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิในการ
จัดทาฐานข้อมูลร่วมกัน จัดประชุมระหว่างสถาบัน โดยมอบผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการฯ
เป็นแกนหลัก และการให้ผู้ป่วยมารับยา ที่ ร้านยาคณะฯ โดยให้ใช้สิทธิสามสิบบาท
มติ :

รับทราบ

๗

๑.๑.๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ หลักสูตรเภสัชศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาบริบ าลเภสัช กรรม ที่ เสนอไปยัง สภาเภสั ชกรรม เพื่ อพิ จารณารับ รองหลั กสูต ร โดยหลั กสู ต รของคณะฯ
จะนาเข้าพิจารณารับรองหลักสูตรฯ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
5

10

มติ :

๑.๑.๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับบริษัทลอริอัล ประเทศ
ไทย ได้เชิญร่วมงานพิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวั ณ กรุ ง เทพฯ ทั้ ง นี้ คณะฯ ได้ ส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มงาน ได้ แ ก่ ดร.วรวุ ฒิ เกรี ย งไกร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี
มติ :

15

20

รับทราบ

รับทราบ

๑.๑.๑๙ ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและ
การดาเนินการของสถานศึกษาในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.... ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงฯ
ขอให้สถาบันอุ ดมศึกษาและโรงเรียนสาธิต พิ จารณาดาเนิน การในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่ อให้เป็ นไปตามร่างกฎกระทรวงฉบั บ
ดังกล่าว โดยเฉพาะข้อ ๕ ของร่างกฎกระทรวงฯ ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดหา และพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถฯ
เพื่อให้สอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่นักเรียน หรือ
นักศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการดาเนินการจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้ทัน
กาหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อ ๕ ประกอบข้อ ๑ ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

25

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ยื่นฟ้องคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเด็นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนทาให้เกิดปัญหานิสิตไม่จบตามหลักสูตรภายใน ๑๒ ปี และมีผลให้นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
จึงขอให้คณะฯ นามาเป็นกรณีศึกษาในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ต่อไป
มติ :

35

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖-

๘

5

10

๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ ๖ นั้น และขอส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะวิชา) รอบ
การประเมิ นปี การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่ อน าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงพั ฒ นาการด าเนิ น งานตามองค์ป ระกอบและตัวบ่ งชี้ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ของประเภทสถาบันกลุ่ม ง. ในรอบการประเมินปีการศึกษา
๒๕๖๐ ตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จานวน ๓ องค์ประกอบ
คื อ องค์ ป ระกอบที่ ๑ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค์ ป ระกอบที่ ๒ การวิ จั ย องค์ ป ระกอบที่ ๔ การท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดี จานวน ๑ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ และ
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ พอใช้ จานวน ๑ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ มี
คะแนนเฉลี่ย ทั้ง ๕ องค์ประกอบ เท่ากับ ๔.๔๙ อยู่ในระดับดี
สาหรับผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านปัจจัยนาเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ อยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินตนเองในด้านกระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ อยู่ในระดับดี และผลการประเมินตนเองในด้าน
ผลผลิต (O) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๑ อยู่ในระดับ ดี

15

มติ :

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทั ศนา พิ ทั กษ์ สุ ธีพ งศ์ รองคณบดี ฝ่ ายวิจั ย นวัต กรรม และวิเทศสั ม พั น ธ์
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปการประชุมหารือเพื่อการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึก
ปฏิบัติงานด้านวัคซีน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
มติ :

25

30

35

รับทราบ

รับทราบ

๑.๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ทั ศนา พิ ทั กษ์ สุ ธีพ งศ์ รองคณบดี ฝ่ ายวิจัย นวัต กรรม และวิเทศสัม พั น ธ์
แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ย วกับ “รางวัล ห้ องปฏิบั ติการปลอดภัย ดีเด่ น ” โดยส านั กงานคณะกรรมการวิ จัย แห่ งชาติ (วช.)
โครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติก ารวิจัยในประเทศไทย ได้มอบ“รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น ” ให้กับ
ห้องปฏิบัติการกลาง TA308 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในที่ประชุมวิชาการเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับโครงการปัจฉิมนิเทศดังนี้
๑) นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง อยู่ระหว่างประสานงาน
๒) นิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้จัดให้มี Job fair ในวันที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๑

๙

มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่ผู้อานวยการสถานเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ ยวกับเรื่อง จอทีวี
บริเวณด้านหน้าโต๊ะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งมีบางจอที่ใช้งานไม่ได้ จึงขอให้มี
การตรวจสอบ

15

มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับไปตรวจสอบและแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โดยจะผลัดเปลี่ยน

20

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
มติ : รับทราบ

25

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับ กาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัช
ศาสตร์ ประจาเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
ครั้งที่

ประจาเดือน

วัน

วันที่

๘/๒๕๖๑
๙/๒๕๖๑
๑๐/๒๕๖๑
๑๑/๒๕๖๑
๑๒/๒๕๖๑

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จันทร์
จันทร์
จันทร์
จันทร์
จันทร์

๒๗
๒๔
๒๒
๒๖
๑๘*

เวลา
กรรมการบริหาร กรรมการประจาคณะ
๑๒.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

หมายเหตุ

ตัดเกรด*

๑๐

มติ :

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
- ยอดเงินกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
มติ :

15

20

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขคาผิด หน้าที่ ๑๗ วาระที่ ๔.๗.๒ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม พืบสมุนไพร แก้ไข เป็น พืช
สมุนไพร
๒. รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

25

มติ :

30

35

๑. รับทราบ
๒. กรณีการบริหารจัดการรายรับจากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยบาบัดฯ ทีป่ ระชุมพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ปรึกษาหารือร่วมกัน และรายงานผลมายังคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป ประกอบด้วย
๒.๑ คณบดี
๒.๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๑.๔.๑ เรื่อง ขอส่งสรุปผลการรายงานตัวชี้วัดหน่วยงานย่อย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ

๑๑

5

10

15

20

๒. ตั วชี้ วั ด ภาควิช า เสนอให้ จั ด ท า personal profile ส าหรับ อาจารย์ ซึ่ งคณบดี และผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ย
บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ กาลังดาเนินการจัดทา
๓. ตัวชี้วัดสานักงานเลขานุการ เนื่องจากบรรลุตัวชี้วัดร้อยละ ๑๐๐ แล้ว เห็นควรปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และเป็นการท้าทายการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. ตัวชี้วัดสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ข้อ ๒.๒ โดยให้นาเข้ารายงานในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
ในการนี้ จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมข้อ ๒.๒ ตามตัวชี้วัดของสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดสานักงานเลขานุการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ :

๑. การปรับตัวชี้วัดสานักงานเลขานุการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ปรับแก้ตัวชี้วัด ดังนี้
๑) พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดด้านการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้สะท้อนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ฝ่ายมากขึ้น
๒) พิจารณาปรับแก้ไขตัวชี้วัดด้านภาษาอังกฤษที่มีความซ้าซ้อนของการพัฒนาและการทดสอบ
๒. การชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดของสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มอบคณะกรรมการบริการสถานวิจัยฯ
พิจารณากาหนดเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
๓.๒.๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ http://www5.pha.nu.ac.th/administration1-4.php
โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามเสนอ และนาเข้าประชาคมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ต่อไป
บัดนี้ ได้นาเข้าประชาคมเพื่อพิจารณาแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว จึงเสนอเพื่อรับรอง และ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ต่อไป
มติ :

รับรองแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรวร
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๓.๒.๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง กาหนดการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา ๒ โดยที่ประชุมมีมติ
๑. รับทราบ
๒. มอบผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการให้อาจารย์
ประจาคณะฯ เข้าปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สกอ. และสภาเภสัชกรรม และนาเข้ารายงานในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง
ต่อไป
๓. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ รวบรวมประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านในร้านยาของ
อาจารย์ประจาคณะฯ เข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
บัดนี้ หัวหน้าสานักงานเลขานุการฯ ได้ดาเนินการแล้ว จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา
- (ร่าง) ตารางทางานเภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
- เกณฑ์ สกอ.

๑๒

มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ณ แหล่งฝึกของอาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ที่สอนแบบ practice-based
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๓.๒.๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ฯ สารวจความเห็นของบุคลากร แล้วนาเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา และรายงานให้กรรมการประจาคณะฯ ทราบต่อไป
บัดนี้ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของคณะฯ แล้ว จึงเสนอเพื่อพิจารณา
ต่อไป
มติ : เนื่องจากผลการสารวจพบว่า ผู้มีความประสงค์ให้คณะฯ จัดซื้อหนังสือพิมพ์มีเพียงร้อยละ ๒๐.๖ และผู้ที่ไม่มีความ
ประสงค์ฯ ร้อยละ ๗๗.๙ จึงมี มติให้ยกเลิกการซื้อหนังสือพิม พ์ทุ กฉบับ ยกเว้น มติชนรายสัป ดาห์ ทั้ งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓.๒.๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง พิจารณาแนวปฏิบัติในการรับ-ส่ง พัสดุส่วนตัว โดยที่ประชุมมีมติ
๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดาเนินการประสานการจัดระบบการแลกบัตรผ่านเข้าออก และการทาบัตร
ผ่านเข้าออก สาหรับบุคคลภายนอกทุกประเภท และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับพัสดุส่วนตัว และ (ร่าง) ประกาศ การแลก
บัตรขึ้น-ลง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
มติ :

๑. (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบัติในการรับพัสดุส่วนตัว
๑) เห็นชอบในหลักการ โดยให้จัดทาเป็นแนวปฏิบัติแ ทนการจัดทาเป็นประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับพัสดุ

ส่วนตัว
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๒) มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และจัดระบบการรับพัสดุ
ส่วนตัว รวมถึงจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บให้เรียบร้อย
๒. (ร่าง) ประกาศการแลกบัตรขึ้นลงอาคารคณะเภสัชศาสตร์
๑) เห็นชอบ โดยโดยปรับให้ครอบคลุมการติดต่อราชการสาหรับ บุคคลภายนอก และเปลี่ยนชื่อ ประกาศ “การ
แลกบัตรขึ้น -ลง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” เป็น ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติก ารติดต่อราชการสาหรับ
บุคคลภายนอก
๒) มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดาเนินการจัดทาระบบดังกล่าว รวมถึงประสานการจัดทาป้ายติดหน้าห้องพัก
อาจารย์ให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อแลกบัตรที่สานักงานเลขานุการก่อน
๓.๒.๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๗.๑ เรื่อง นิสิตเภสัชศาสตร์ ได้รับข้อความ (กระดาษโน๊ต) เพื่อขอเบอร์โทร หรือ ไลน์ จากบุคคลหนึ่งสังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่ง ในช่วงระหว่างการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ โดยในเบื้องต้นคณะฯ ได้ทาบันทึก
ข้อความเพื่อขอคาชี้แจงจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนั้นแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ

๑๓

๑. มอบคณบดีประสานไปยังสภาเภสัชกรรม เพื่อขอความคิดเห็น โดยปกปิดชื่อของนิสิต
๒. มอบคณบดีประสานไปยังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น เพื่อขอสอบถามความคืบหน้า
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น ขอแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ของอาจารย์ระหว่างคุมสอบ
5

มติ :

10

15

๓.๒.๗ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ โดย ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร ขอรับทุน
สนับสนุ นการศึกษาระดับ ปริญ ญาโท สาหรับนางสาวณั ฏฐนิช วัฒ นะพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่ประชุมมีมติ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
พิเศษ ตรวจสอบคุณสมบัติ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.
พ.ศ. ๒๕๕๗ หากผู้รับทุนฯ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ฯ สกอ. และตามประกาศฯ ให้เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ได้ดาเนิ นการตรวจสอบแล้ว ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร มีคุณ สมบัติในการเป็น อาจารย์ที่ป รึกษาได้ และ
คณบดีได้อนุมัติทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
มติ :
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รับทราบ

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

๓.๒.๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๑๕๗๔๙๙ และ ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินรายวิชา ๑๙๙๕๙๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ (ร่าง)
คณะกรรมการดาเนินงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. การหารือนโยบายในการดาเนินการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และสถิติสาหรับบริบาลเภสัชกรรม
และรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ให้นาเข้าหารือในการประชุมคราวต่อไป
มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นว่าทั้งสองรายวิชาไม่จาเป็นต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันในการทาโครงการวิจัยของนิสิต ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่
กับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา หากมีความประสงค์จะให้มีความเกี่ยวเนื่องกันในการทาโครงงานวิจัยก็สามารถทาได้
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๓.๒.๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากร
สายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสาย
วิ ชาการ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ป รับ แก้ ในข้อ ๑.๒ ดั ง นี้ “ก าหนดกิ จ กรรมส าหรั บ
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (ประกาศ กาหนดกิจกรรมฯ ๔.๓ กิจกรรมที่ภาควิชาขอ

๑๔

5

10

15

ความร่วมมือ) โดยให้เป็น ๒ เท่า ทั้ง ๒ รอบประเมิน” ซึ่งการเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพจะไม่มีสิทธิ์ในการคุมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ นั้น
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ได้นาเรื่องเข้าประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ขอทบทวนมติดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการเตรียมความ พร้อมนิสิตในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพควรมีสิทธิ์ ในการคุมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และเสนอให้การลงชื่อคุมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ควรแบ่งสัดส่วนผู้คุม
สอบแยกตามสาขาวิชา
มติ : ๑. เห็นชอบให้กรรมการเตรียมความพร้อมฯ สามารถคุมสอบใบประกอบวิชาชีพได้ และปรับลดการให้คะแนนการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้เป็น ๒ เท่า
๒. ส่วนการลงชื่อคุมสอบใบประกอบวิชาชีพ (PLE-CC1) ไม่เห็นชอบการแบ่งสัดส่วนผู้คุมสอบแยกตามภาควิชา โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรมที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าห้องสอบต้องมีประสบการณ์การคุมสอบอย่างน้อย ๓ ปี ส่วนการลงชื่อคุมสอบ
ใบประกอบวิชาชีพฯ (OSPE) ได้แบ่งสัดส่วนผู้คุมสอบแยกตามภาควิชาอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถแบ่งตามสาขาวิชาย่อยได้
๓.๒.๑๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง การจัดโครงการวันครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี
กาหนดจัดในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติ มอบคณะกรรมการอานวยการ ในโครงการฯ ดาเนินการประชุม
เพื่อพิจารณากาหนดการ และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
มติ :

20

๑. รับทราบ
๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้พิมพ์หนังสือ ๑,๐๐๐ เล่ม

๓.๒.๑๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามเรื่อง ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ https://goo.gl/mHuYav
25

มติ :

30

ถอนเรื่อง และให้นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป

๓.๒.๑๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ วาระที่ ๑.๑.๑๗ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ
รับทราบ และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรพิเศษ ศึกษาความเป็นไปได้ของรายวิชาที่สามารถจัดทาโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
มติ :

35

๑. เห็นชอบในหลักการ โดยเห็นควรทาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเป็นโครงการนาร่อง
๒. เห็ น ควรจั ดท าแผนให้ ชั ดเจนมากขึ้น เช่น เรียนแล้วสามารถเก็บ ไว้ได้กี่ปี สามารถเที ยบโอนรายวิช าใดได้ บ้ าง
หลักสูตรใดบ้าง เป็นต้น

๑๕

5

10

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๔/ว ๑๓๘๘ ลงวัน ที่ ๒๗
สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เรื่ อ ง การขอพระราชทานเหรียญดุ ษฎี มาลา เข็ มศิ ลปวิ ทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยได้ ข อความร่ว มมื อ ให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามแนวทางที่ได้แจ้ง เวียนแล้วอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพิจารณากลั่นกรองผลงานของบุคคลที่จะเสนอชื่อ ข อ พ ระ ราช ท าน ซึ่ งผ ล งาน ที่ จ ะ ใช้
ประกอบการเสนอขอพระราชทานจะต้องมีคุณภาพถึงขนาดสมควรเสนอขอพระราชทานอย่างแท้จริง และต้องแสดงให้เห็น
อย่างเด่นชัดประการใดประการหนึ่ง ดังนี้
๑. คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่เป็นผลสาเร็จ
๒. ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
๓. ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฎว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา
มติ :

15

20

25

30

๔.๑.๒ ตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) การจัดสรรเงินบริจาค โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการฝึกงานต่างประเทศ สาหรับนิสิต
ระดับ ปริญ ญาตรีหลักสูต รเภสัช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าบริบ าลเภสั ชกรรม และหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมต่างประเทศ ไม่มีนิสิตสมัครขอรับทุน
เนื่องจาก
๑. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการฝึกงานต่างประเทศ
๒. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
จากข้อมูลดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานโครงการฝึกงานต่างประเทศ ซึ่งทุนที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการฝึกงานต่างประเทศสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีดาเนินการไปได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของคณะฯ จึงขออนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ ดังนี้
เดิม งบประมาณปีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท จานวนนิสิต ๑-๖ คน คนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ขอปรับเป็น งบประมาณปีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท จานวนนิสิต ๑-๔ คน คนละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
มติ :

35

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
- รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย
๒. มอบคุณกมลณิชา ฉิมแย้ม ดาเนินการประสาน และจัดส่งรายชื่อต่อไป

อนุมัติ โดยให้พิจารณาการจัดสรรเงินตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศที่นิสิตไปฝึกงาน

๔.๑.๓ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กาหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจาปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย
ได้กาหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย” แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่มเรื่อง
ประกอบด้วย

๑๖

๑. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
๒. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
๓. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
๔. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
๕. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๖. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย
๗. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
โดยกาหนดส่งแบบนาเสนอผลงานฯ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

5

10

มติ :

มอบนางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการส่งผลงานเข้าร่วม

๔.๑.๔ ตามที่ ดร.วิธู ดิ ลกธรสกุล พนั กงานสายวิช าการ (อาจารย์) ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง เลขประจ า
ตาแหน่ง ๓๕๐๒ (๔) เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์ขอเสนอผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
15

มติ : ๑. รับ รองคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ข อก าหนดต าแหน่ งและผลงาน เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารขอ ต าแหน่ ง ระดั บ “ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์”
๒. มอบคุณกมลณิชา ฉิมแย้ม ประสานการดาเนินการต่อไป
20

๔.๑.๕ ตามที่ ดร.เพ็ ญ ศรี เจริญ สิ ท ธิ์ พนั กงานสายวิช าการ (อาจารย์ ) ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๓๑๒๐ (๓๖) เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ค วามประสงค์ ข อเสนอผลงาน เพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ “ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์”

25

มติ : ๑. รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง และผลงาน เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ก ารขอต าแหน่ ง ระดั บ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
๒. มอบคุณกมลณิชา ฉิมแย้ม ประสานการดาเนินการต่อไป

30

๔.๑.๖ ตามที่ รองศาสตราจาย์ ดร.กรกนก อิงคนิ นันท์ (อาจารย์)/ข้าราชการพลเรือนในมหาวิท ยาลัย)
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๕๙๐ เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๗ สังกัด
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์ขอเสนอผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์”
มติ :

ถอนเรื่อง และนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในครั้งต่อไป

35

๑๗

๔.๑.๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้ เสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์แ ละ
ร้องทุกข์ประจามหาวิยาลัยจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากข้าราชการและพนักงานตาแหน่งวิชาการ
จานวน ๒ คน และข้าราชการพนักงานตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะจานวน ๒ คน
5

มติ :

10

15

๑. ที่ประชุมเห็นชอบเสนอและทาบทามตามลาดับ ดังนี้
สายวิชาการ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
๒) ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์
สายสนับสนุน
๑) นางจิตตรีพร คล้ายแท้
๒) นายกิตติ ปานมณี
๓) นายบุญเจิด บุญวังแร่
๔) นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการดาเนินการประสานงานต่อไป

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๑ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอให้ดาเนินโครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “รณรงค์ ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยขอความร่วมมือดาเนินกิจกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร
รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใช้ซ้าได้
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอ
เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการรณรงค์ ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

25

มติ :

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เสนอเพื่อพิจารณาแผนการใช้เงินแพทย์เพิ่ม
30

มติ :

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. เสนอรายการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา เช่น โต๊ะพวง โปรเจคเตอร์สาหรับห้องปฏิบัติการอาคาร ๕ ชั้น ๒ และ ๓ เป็น

ต้น
35

๑๘

5

10

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๓.๑ ตามมติที่ประชุมงานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๑ ได้มีการพิจารณาปรับกรอบภาระงานบุคลากรงานบริการการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ให้ เป็ น ระยะเตรียมความพร้อมในแต่ล ะบุคคล และโยกย้ายงานเป็น บางส่ วน และต้องการให้
บุคลากรทุกคนเพิ่มเติมปฏิทินการปฏิบัติงานรายบุคคล
ระยะที่ ๒ ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการทุ กคนต้ อ งได้ รับ มอบหมายดู แ ลหลั ก สู ต ร และบุ ค ลากรงานบริก าร
การศึกษาทุกคน จะต้องเรียนรู้ในงาน มคอ. เกณฑ์การประเมินต่างๆ ต้องเข้าใจ ประกาศ ระเบียบพื้นฐานที่ต้องใช้กับนิสิต
อาจารย์ หรือที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ถูกต้องตรงกัน และจะดาเนินการพิจารณากรอบภาระงานรายบุคคล
อย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมในการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา จึงขอแจ้งกรอบ
ภาระงานปัจจุบันของบุคลากรงานบริการการศึกษา ระยะที่ ๑
มติ :

15

๑. เห็นชอบการปรับภาระงานบุคลากรงานบริการการศึกษา
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการสรุปการเปลี่ยนแปลงภาระงานบุคลากรทุกงาน
รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานและเบอร์โทรศัพท์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
-ไม่มี-

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณาภาระงานนักวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง)
25

มติ :

๑. เห็นชอบการปรับภาระงานบุคลากรงานห้องปฏิบัติการ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ประสานการสรุปการเปลี่ยนแปลงภาระงานบุคลากรทุกงาน รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงาน
และเบอร์โทรศัพท์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

30

๔.๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณากาหนดการรายวิชา undergrad thesis ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง การ
นาเสนอ oral & poster และรางวัล
มติ :

35

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

๔.๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณาตารางการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รหัส ๕๗ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๑ ดังนี้

๑๙

วัน
จันทร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

เวลา
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

รหัสวิชา
๑๕๖๔๔๒
๑๙๙๕๕๓

รายวิชา
บุหรี่กับสุขภาพ (Tobacco and Health)
บทนาสูป่ ฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
(Introduction to Clerkship for Doctor of
Pharmacy)

๑๙๙๕๙๑

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
(Undergraduate Thesis)

มติ :

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบนางสาวชัชชญา ชัชวลิตสกุล ตรวจสอบนิสิตที่ไม่สามารถลงเรียนตามตารางที่กาหนดได้ และแจ้งรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผู้ประสานงานวิจัย เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
5

๔.๕.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณา MOU C2NE

10

มติ : ชะลอการจั ด ท าความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) โดยให้ ท ดลองร่ว มกัน จั ด ประชุ ม วิ ช าการก่อ น แล้ ว น าผลการ
ดาเนินการมาพิจารณาอีกครั้ง
๔.๕.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เสนอ
เพื่อพิจารณารูปแบบการต้อนรับ International visitor และการดูงานของคนไทย

15

มติ :

๑. เห็นชอบตามเสนอ
๒. ที่ประชุมเสนอให้มีการเพิ่มเติมขั้นตอนการ orientation สาหรับ visitor ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
-ไม่มี20

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
การทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาหรับนิสิต
25

มติ :

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมสถิติการใช้กระดาษ เพื่อพิจารณาแนวทางต่อไป

๒๐

๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาการ
สวมเสื้อแจ็คเก็ต เข้าห้องสอบ
5

10

มติ : ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการห้ามสวมเสื้อแจ็กเก็ตเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานอาคารสถานทีฯ่ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิในห้องเรียน/สอบ มีความเหมาะสม
๔.๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาเวียน
ประกาศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ เช่น เงินรางวัลสาหรับนิสติ
เรียนรู้ , การตีพิมพ์ผลงาน, การลาไปเพิ่มพูลความรู้ฯ เป็นต้น โดยขอให้คณะฯ นาขึ้นในหน้า website คณะฯ
มติ : คณะฯ ได้ทาการรวบรวมประกาศที่สาคัญ เพื่อแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ส่วนประกาศมหาวิทยาลัยที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จะพิจารณาทบทวนต่อไป

15

๔.๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาการ
บริหารจัดการห้อง Unite cell
มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายวิจั ย นวัต กรรม และวิเทศสัมพั น ธ์ ดาเนิน การแต่ งตั้ งคณะกรรมการวิ จัยฯ เพื่ อพิ จารณาแนว
ทางการบริหารและจัดสรรห้อง unit cell และการสนับสนุน ตลอดจนหาแนวทางผลักดันเพื่อกระตุ้นการทาวิจัยต่อไป

20

๔.๗.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อ
พิจารณาภาระงานของอาจารย์ เป็นคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตร ๒ หลักสูตร
มติ :

ไม่คิดภาระงานเพิ่มเติมในการเข้าร่วมประชุมทั้งสองหลักสูตร

25

๔.๗.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เสนอเพื่อ
พิจารณาภาระงานรองหัวหน้าภาควิชาฯ, คณะทางานหลักสูตร
มติ :

ไม่คิดภาระงานเพิ่มเติมหากปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชา

30

35

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

๒๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๑๐.๑ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ วงศ์รัต นชั ย ผู้ ช่ วยคณบดี ฝ่ ายเภสั ช ศาสตรศึ กษาและนวั ต กรรม
การศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอปฏิบัติของนิสิตในการสอบ
5

มติ :

ถอนเรื่อง และนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี10

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี15

20

เลิกประชุม

เวลา ๑๘.๐๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒๒

