รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๔. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๕. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๖. รองคณบดีฝ่ายวิจยั พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๗. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ...........แทน)
๘. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์)
๙. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์)
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๒. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๒. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
๓. นางสาวศศิลดา ตายา
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๑๕ น.

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

ติดราชการ
ติดราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………

5

10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มติ :

15
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๑.๑.๒ เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ :

30

รับทราบ
๑. กรณีการจัดงานประเพณีรดน้าดาหัวอาจารย์อาวุโสภายในคณะฯ ให้เลื่อนจากวันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๐ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒. กรณีการจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท มีความเห็นดังนี้
- ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอาคารจอดรถหลังอาคาร ๒ แต่ให้ปรับปรุงหลังคาเดิมที่ชารุด
- เสนอให้เพิ่มงบประมาณเป็น ๒๐ ล้าน
- หาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะต้นแบบ
- ปรับปรุงห้องเรียนไชยานุภาพ ๑ และ ๒ เช่น เก้าอี้
- เสนอให้ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เช่น เพิ่มขนาดพื้นที่ห้อง
- เพิ่มลานจอดรถรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคา และปรับปรุงหลังคาลานจอดเดิม
๓. มอบหมายคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาวางแผน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะต่อไป

รับทราบ มอบหัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งอาจารย์ในภาคทราบทั้ง ๒ ประกาศของจังหวัดและมหาวิทยาลัย

๑.๑.๓ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อนั น ต์ อุ่ น อรุ ณ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นาบุ ค ลากร และการ
ต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปรายชื่อเข้าประเมินการนาเสนอรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
มติ : รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการนาเสนองานของนิสิต Senior Project เพื่อหา
แนวทางดาเนินการต่อไป

35

40

๑.๑.๔ นางสาวมหั ท ธนา คลั ง สมบั ติ เข้า ร่ว มประชุ ม แทนรองคณบดี ฝ่ า ยแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการติดตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ดังนี้
จานวนโครงการตามแผน
จานวน ๓๐ โครงการ
โครงการที่อยู่ในช่วงดาเนินการและเป็นไปตามแผนดาเนินการ จานวน ๒๕ โครงการ
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กาหนด
จานวน ๕ โครงการ

๒

มติ :
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รับทราบ

๑.๑.๕ การรายงานผลการด าเนินงานด้า นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบปฏิทิน
การจัดการกระบวนการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีการติดตามและรายงานข้อมูลรอบ ๙ เดือน
(สิงหาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานและตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงาน ทุกตัวบ่งชี้ ในระบบ QAD
Service Version6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
มติ :

รับทราบ และมอบผู้กากับดูแลแต่ละองค์ประกอบตรวจสอบข้อมูล

๑.๑.๖ ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบสารสนเทศด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ ว ยกองพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับสถาบัน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบ
สารสนเทศจานวน ๖ ระบบ ดังนี้
๑. ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (QAD V.6)
๒. ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสาร /หลักฐานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (File
CHE 59)
๓. ระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Assessor)
๔. ระบบสารสนเทศการจัดอันดับ QA University Ranking
๕. ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (NUKM)
๖. ระบบสารสนเทศรายงานผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ หลั ก สู ต ร (NU CAR
Report)
มติ :

รับทราบ

๑.๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียงชอบ แจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนิสิต นิสิตต้อง
เข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ป ลดล็ อ กระบบทะเบี ย นออนไลน์ (E-Registrar) ให้ ก่ อ นนิ สิ ต จึ ง จะสามารถ
ลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
30

มติ :

35

๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา สรุปเป็นคู่มือดาเนินการสั้นๆ

๑.๑.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. ข้าราชการในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตาแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ สามารถตัดโอนย้ายมายัง
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน ๙ อัตรา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๒. อธิการบดีเน้นย้าให้บุคคลากรดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ๒ ท่าน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

๓

๓. มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการบ่มเพาะนิสิต โดยการจัดทาโครงการ Preventative Care ด้านร่างกาย
และจิตใจ การบ่มเพาะเรื่องการระมัดระวังตัว การบ่มเพาะด้านจิตใจให้กับ นิสิตและบุคลากร เช่น
ปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ทุกวันพระ ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป
๔. การพิ จ ารณาการศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศของบุ ค ลากร ต้ อ งผ่ า นจากคณะก่ อ น โดยเรี ย งล าดั บ
ความสาคัญ และจะต้องมีเอกลักษณ์ (Identity) ของตนเอง โดยคณะจะต้องจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
ต่างๆ ให้แก่บุคลากร ดังนี้
- ทุนภายนอกสนับสนุน ได้แก่ ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
- ทุนคณะสนับสนุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษาของคณะ
- การจั ด สรรทุนแบบ (Co-funding) ได้ แก่ ทุ น ระหว่างมหาวิท ยาลัย กับคณะ ทุ น ระหว่างมหา
วิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น
๕. การประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน โดยยังไม่มีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน ดังนั้น ภาษาอังกฤษควรเป็นตัวชี้วัดที่จะนาไปใช้ใน
การประเมินผลการทางานของบุคลากรได้
๖. การเรียกผู้อานวยการของวิทยาลัยว่าคณบดี ไม่สามารถทาได้เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติ
๗. การขอลาเพื่ อ สร้ า งผลงานทางวิ ช าการ (Sabbatical leave) มอบให้ ค ณะ พิ จ ารณาเรี ย งล าดั บ
ความสาคัญของบุคลากรในสังกัด และจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๘. มอบให้คณะ/หน่วยงาน บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย เช่น การจัดทา MOU ในระดับคณะ
กับคณะโดยให้คณบดีสามารถลงนาม MOU ได้ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๙. การปฏิรูปหลักสูตรให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย โดยมองจาการบริหารจัดระบบห่วงโซ่
อุปทาน (Logistics) ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรถือว่าเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออกตะวันตก (East-West Corridor) ดังนั้น สามารถเปิดหลักสูตรรองรับระบบดังกล่าวได้ เช่น หลักสูตร
ธุรกิจการบิน หลักสูตรช่างเทคนิคในการซ่อมบารุงเครื่องบิน หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้โดยสารบน
เครื่องบิน เป็นต้น
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มติ :

30

35

40

รับทราบ

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑. ยกเลิกเงินอุดหนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ของบุคลากรสายวิชาการ
๒. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดศูนย์บริการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรอง
ให้กับ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารขวัญเมือง เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓. การสอบคัดเลือกระบบรับตรง (Direct Adimissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะฯ รับจานวน ๑๗ คน จากเดิมกาหนดไว้จานวน
๑๕ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะฯ จะรับ จานวน ๑๕ คน
๔. การสอบ Admission หรือระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาการ
แบบใหม่ของปี ๒๕๖๑ จะแบ่งการสอบออกเป็น ๕ รอบ
- รอบที่ ๑ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบ
- รอบที่ ๒ รับแบบโควต้า จะเป็นโควต้าพื้นที่ หรือโควต้านักกีฬาก็ได้ มีการสอบ
- รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ตามเกณฑ์อิสระ

๔

- รอบที่ ๔ รอบ Admission โดยใช้เกณฑ์การสอบเข้าเหมือนกันหมด
- รอบที่ ๕ รอบรับตรงอิสระ จะมีหรือไม่มีการสอบข้อเขียน ขึ้นอยู่กับสถาบันนั้น
มติ :

รับทราบ

5

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การรับ
นิสิตทุน JASSO ขณะนี้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
มติ :

รับทราบ

10

๑.๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัตน์ สิ ท ธิ ว รนันท์ ประธานแจ้ งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับ วิชา
ภาษาอังกฤษ ๓ หน่วยกิต ซึ่งจะแบ่งเป็นออกเป็น ๒ รายวิชา จานวน ๒ หน่วยกิต และ ๑ หน่วยกิต โดยคณะฯ เป็น
ผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวเอง
15

มติ :

๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา ประสานอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าว
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา นาเข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
๔/๒๕๖๐

20

25

30

๑.๑.๑๒ การแต่งกายของนิสิตทีไ่ ม่ถูกระเบียบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๗.๑ เรื่อง การแต่งกายของนิสิตไม่ถูกระเบียบ โดยมีมติ ๑) การแต่งกายของ
นิสิต กรณีติดต่อพบอาจารย์, เจ้าหน้าที่, การเรียนการสอนในเวลาราชการ-นอกเวลาทาปฏิบัติการในเวลาราชการ - นอก
เวลา ต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตทีถ่ ูกต้องตามระเบียบ หากพบเห็นนิสิตผิดระเบียบให้จดชื่อ แจ้งมายังงานกิจการนิสิตฯ เพื่อ
หักคะแนนความประพฤติต่อไป ๒) การแต่งกายเข้าห้องสอบ มอบให้งานวิชาการจัดทาแบบฟอร์มในแฟ้มคุมสอบ โดยให้
อาจารย์คุมสอบจดชื่อนิสิตที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ (เสื้อ กระโปรง กางเกง เข็มขัด รองเท้า (สาหรับห้องปฏิบัติการ)) และ
งานวิชาการรวบรายชื่อส่งให้งานกิจการนิสิตฯ เพื่อหักคะแนนความประพฤติต่อไป โดยทั้งนี้ งานวิชาการได้จัดทาแบบฟอร์ม
ในการแฟ้มคุมสอบแล้วจึงเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
มติ :

รับทราบ และเห็นชอบตามแบบฟอร์มที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ แจ้งเกี่ยวกับ การ
ยืนยันวันงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
35

มติ :

40

รับทราบ

๑.๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แจ้ง ให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับรองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ได้เงินค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ทางภาควิช า
เทคโนโลยีเภสัชกรรม และคณะฯ ยังไม่รับส่วนแบ่ง

๕

มติ :

5

10

15

20

25

รับทราบ และรอเอกสารแจ้งจากมหาวิทยาลัย

๑.๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ออกนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติและจากบริษัทที่เป็นแหล่งฝึก ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากบริษัท
๑. นิสิตยังมีทักษะในด้านการตลาด และด้านนวัตกรรม ค่อนข้างน้อย
๒. การติดต่อประสานงานเรื่องวันและเวลาที่สะดวกในการให้อาจารย์ไปนิเทศกับทางบริษัทที่เป็น
แหล่งฝึก ควรดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของคณะอย่างเป็นทางการ ไม่ควรให้นิสิตไปสอบถามจาก
แหล่งฝึก เนื่องจากทาให้เกิดความสับสนกับเจ้าหน้าที่ของแหล่งฝึก
๓. อยากให้นิสิตตระหนักถึงการรักษาความลับของบริษัทที่เป็นแหล่งฝึก
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผไู้ ปนิเทศ
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการนิเทศสหกิจควรมีเอกสารเป็น check list เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางในการนิเทศงานให้อาจารย์ที่จะไปนิเทศว่าควรทาอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน เช่น อาจารย์นิเทศควรพูดประเด็นใดบ้าง และการออก
ใบเสร็จต่างๆ เป็นต้น
๒. ควรทาเอกสารแยกกันในการกรอกข้อมูลระหว่างบริษัทที่มีนิสิตฝึกงาน กับ บริษัทที่ไม่มีนิสิตฝึกงาน
แต่ไปเยี่ยมสารวจเพื่อเชิญชวนให้เป็นแหล่งฝึก เนื่องจากการใช้เอกสารเดียวกันบริษัทที่ไม่มีนิสิต
ฝึกงานการกรอกข้อมูลนั้นจะค่อนข้างยาก
๓. การรักษาความลับของบริษัทที่เป็นแหล่งฝึก เนื่องจากบริษัทได้ท้วงติงมา ถ้าเป็นไปได้ควรให้มีการ
ทาสัญญา หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความลับ และควรแจ้งให้นิสิตและอาจารย์รับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาโครงงานสหกิจ ควรมีการรับรู้ร่วมกันทั้งสามฝ่าย คือ บริษัท นิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงาน
๔. ควรมีการวางระบบในเรื่องการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทที่เป็น แหล่งฝึก และอาจารย์ที่ไป
นิเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานควรมีการแจ้งให้บริษัทและอาจารย์ที่ไปนิเทศทราบถึงข้อมูลที่ต้องการ
หรือแนวทางในการนิเทศในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การขอใช้สารเคมีของคณะฯ ในการทาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต นิสิตทีท่ าโครงงานและต้องการขอ
ความอนุเคราะห์ใช้สารเคมีของคณะฯ นั้น ควรตรวจสอบให้แน่นอนก่อนว่าสารเคมีที่ต้องการใช้นั้นมีหรือไม่ ก่อนที่จะแจ้งให้
บริษัทที่เป็นแหล่งฝึกทราบ

30

มติ : รับทราบ และมอบให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ส่งข้อเสนอแนะให้กับหน่วยพัฒนาและประสานการฝึก
ปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป
35

๑.๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับผลสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้แก่ ดร.สุภาวดี พาหิระ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
มติ :

รับทราบ

40

๖

5

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัย เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา แจ้งให้ที่ประชุม ทราบเกี่ยวกับโครงการจัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis ซึง่ เปลี่ยนจากเดิมวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๑๙
- ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มติ :

10

รับทราบ

๑.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัย เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของนิสิต เนื่องจาก
นิสิตปั่นจักรยานเพื่อเดินทางกลับหอพักในเวลากลางคืน ระหว่างทางโดนสุนัขวิ่งไล่ขับ จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ได้ส่งต่อ
เรื่องไปยังมหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว
มติ :

รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๔

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๕

เรื่องที่เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

20

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25

มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ

30

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติ : รับทราบ

35

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
๓.๒.๑ การคานวณ FTES อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางแผนอัตรากาลัง โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๑ กรณีการ
คานวณ FTES อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางแผนอัตรากาลัง ทีป่ ระชุมมีมติ มอบหัวหน้าภาควิชาดาเนินการ
จัดทาแผนความต้องการอัตรากาลัง ๒. มอบงานนโยบายและแผน จัดส่งข้อมูล FTES และแบบฟอร์มการจัดทาแผนความ
ต้องการอัตรากาลังให้หัวหน้าภาควิชา

40

มติ : รับทราบ และมอบงานนโยบายและแผนดาเนินการต่อไป

๗

5

๓.๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการจัดห้องพักสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการ
จัดห้องพักสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุมมีมติ พิจารณาห้อง ภ. ๒๓๑๒ (ห้อง unit cell เดิม) เป็นห้องพักสาหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการดาเนินการต่อไป โดยให้
สอบถาม ผู้ประสานงานวิจัยว่ามีผู้ขอใช้เป็นห้อง unit cell อื่นหรือไม่
มติ :

10

ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง Unit cell: Centre for safety and Quality in health (SQH) ภายการดูแลของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
๒. มอบหมายคณะกรรมวิจัยพิจารณา และนาข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ดังนี้
- ทบทวน KPI ในแต่ละ unit cell
- ความ Active ของแต่ละ unit cell
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งในแต่ละ unit cell
๓. พิจารณาให้จัดห้องชั้น ๓ อาคาร ๑ เป็นห้องพักนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

15

20

๓.๒.๓ โครงการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) กาหนดการโครงการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีใน
องค์กร โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิม จังหวัดจันทบรี และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
จังหวัดพิษณุโลก เปลี่ยนแปลงเป็นอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกาหนดการจัดโครงการฯ จานวน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และมอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ สารวจทาผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มติ :

รับทราบ มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการขั้นตอนต่อไป

25

30

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน และรองคณบดี
๔.๑.๑ ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมและงบประมาณ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ (ภ. ๑๐๓) โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อนุมัติตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๐ ให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์ (ภ. ๑๐๓) ประจาปี ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาตัวชี้วัด
ผลการปฏิ บั ติ งาน (KPI) และการจั ดท าคู่มื อการปฏิบั ติ งาน ในระหว่ างวั นที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยขออนุ มั ติ เพิ่ม
งบประมาณในส่วนของกิจกรรมในสถานที่จากเดิม ๓๐,๘๐๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเพิ่มอีก ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมืน่
ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็น ๕๕,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

35

มติ :

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

40

๘

5

๔.๑.๒ ขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๖๐
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กาหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๖๐ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการนี้ จึงขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๖๐ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๖๖, ๒๕๐ บาท
(หกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน (โครงการบริหารจัดการองค์กร)
มติ :

๑. เห็นชอบ
๒. เสนอให้พิจารณาทบทวนการแจกเสื้อกีฬาในปีต่อไป

10

๔.๑.๓ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย จึงขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี ๒๕๖๐ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี ๒๕๖๑
15

20

มติ : ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ น ชอบมอบให้ นางสาวศิ ริ น ทร์ ทิ พ ย์ อิ น ทรภาษิ ต ผู้ ป ระสานงานวิ จั ย ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ และประสานการจัดส่ง โดยคณะฯ อานวยความสะดวกในการจัดส่งให้ แต่การทารูปเล่มวิทยานิพนธ์จานวน
๑๕ เล่ม ให้บัณฑิตเป็นผู้ดาเนินการเอง
๔.๑.๔ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์จัดทาข้อมูลในการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา
๒๕๕๙ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
มติ :

25

30

35

40

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ และเสนอเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
๑. ตารางปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติมความเสี่ยงการวิจัย คือ อาจารย์ไม่เข้าถึงข้อมูลความก้าวหน้า กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น พ.ร.บ.การศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง หรือในมนุษย์
๒. สภาพอาคารไม่รองรับความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านด้านการวิจัย เช่น การถ่ายเทอากาศ ระบบการกาจัดขยะ
น้าเสีย การรักษาความปลอดภัย และ facility ต่างๆ
๔.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อให้การดาเนินการงานด้านการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๙ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันตามกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับสถาบัน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอส่งประกาศม
หาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ : ๑. รับทราบ
๒. พิจารณากาหนดวันประเมิน ดังนี้
- การประเมินหลักสูตร ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ นาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร และนาแจ้งเพื่อรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ

๙

- การประเมินระดับคณะฯ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐

5

๔.๑.๖ ขออนุมัติสมัครเข้ารับทุน Newton Advanced Fellowship โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล
ทิ พ ย์ พ ยอม อาจารย์ ประจาภาควิช าเภสั ชกรรมปฏิบัติ คณะเภสั ชศาสตร์ มี ความสนใจสมั ครเข้ารับทุน วิจัย Newton
Advanced Fellowship ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร โดยจะต้องเดินทางไปทาวิจัย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในช่วง
ปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐-ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
มติ :

๑. อนุมัติในหลักการ เนื่องจากอยู่ในแผนการดาเนินการของภาควิชาฯ
๒. เมื่อได้รับอนุมัติทุน และทราบกาหนดเวลาที่แน่นอนแล้ว ให้ยื่นขออนุมัติแผนการลาดังกล่าวตามขั้นตอนอีกครั้ง

10

15

๔.๑.๗ พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่แผนการเรียนใหม่สาหรับ นิสิตรหัส
๕๗ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง แนว
ทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่แผนการเรียนใหม่สาหรับนิสิต ๕๗ จากการประชุมกรรมการส่งเสริม
การสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนฯ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติ
๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒. นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๓. มอบงานบริการการศึกษา ตรวจสอบอัตราค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนสาหรับนิสิตดังกล่าว
มติ :

20

๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๒. มอบหัวหน้าภาควิชาฯ ดาเนินการสอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาดังกล่าว และ
ส่งข้อมูลให้งานวิชาการ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๔.๑.๘ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

25

30

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาให้จัดส่งรายชื่อ ดังนี้
๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
๑) ดร.ปรีชา
เรืองจันทร์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลี
ใจดี
๓) รองศาสตราจารย์พูนสุข
หิงคานนท์
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
๕) ดร.สมเกียรติ
ตั้งกิจวาณิชย์
๖) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน์
๗) เภสัชกรหญิงวรรณสิริ
นิ่มพิทักษ์พงศ์

35

๔.๑.๙ ขอให้ทบทวนมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ “การพิจารณาการ
ดาเนินการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis) ให้การทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นรายบุคคล”
โดยนิสติ เภสัชศาสตร์ชนั้ ปีที่ ๔ ขอให้ทบทวนมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง “การพิจารณาการ
ดาเนินการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis) ให้การทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นรายบุคคล”
40

๑๐

มติ :

5

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. ให้นิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลเช่นเดิม
๒. พิจารณาให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เพียงพอต่อจานวนและความสนใจของนิสิต
๓. เสนอให้พิจารณาปรับโครงงานวิจัยให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๔. มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ ชี้แจงนิสิต
๕. มอบคณบดี ชี้แจงอาจารย์เพื่อทาความเข้าใจตรงกัน
๔.๑.๑๐ กรณีนิสิตแต่งการไม่ตรงตามเพศ และโพสต์ข้อความลงบนสื่อโซเชียล

10

มติ :

รับทราบ เสนอแนะให้นิสิตแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อานวยการสถานฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

25

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

30

เลิกประชุม

15

20

เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๑๑

