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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์)
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ)
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
(ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ)
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ)
๕. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา)
๖. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)
๗. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี)
๘. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน...แทน)
๙. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี...รักษาการ)
๑๐. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์)
๑๑. ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี)
๑๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
๑๓. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวรรชร์ ทองคา...รักษาการ)

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

35
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45

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์...รักษาการ)
๒. ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ติดราชการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ)

5

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ)
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์)
๓. นางสาวอรัญญา อินทโชติ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๑.๓๐ น.
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๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องไชยานุภาพ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิ วรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑) การปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบกับจานวนนิสิต เนื่องมาจาก
เงื่อนไขเวลาในการรับนิสิต
๒) การรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี เพิ่มในรอบที่ ๓ การรับตรง
ร่วมกัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมาชิกศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเภสัชศาสตร์)
๔) (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ มีมติดังนี้
- ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรเท่าเดิม (คณะ ๗๐% ม. ๓๐%)
- ระดับปริญญาตรี จัดสรรใหม่ (คณะ ๕๕% ม. ๔๕%)
- ให้ประมาณการรายจ่ายโดยไม่ต้องหักสารองความเสี่ยง ๑๐%
- ค่าใช้จ่ายที่คณะฯ ต้องรับผิดชอบเอง ซึง่ มีผลกระทบมาก ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าแม่บ้าน
และรปภ. และค่าเช่าคอมพิวเตอร์
มติ :

รับทราบ

25

๑.๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
-ไม่มี30

๑.๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาใหม่ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ คือ รายวิชา
เภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทยศาสตร์ ๑ และ ๒ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์เรียบร้อย
แล้ว

35

มติ :

รับทราบ

40

๓

๑.๑.๔ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
-ไม่มี5
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๑.๑.๕ จากการประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย
(ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องจากการประชุม
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล
๒) คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเพ็ช ร
สกุลบารุงศิลป์
๓) ประธาน คณะกรรมการอานวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศ.ศ.ภ.ท.) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบารุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
๕) การประชุมวิชาการ “วันเภสัชกรโลก ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐” กาหนดจัดในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมถ่ายทอดสัญญาณการประชุมที่ห้องประชุม
ไชยานุภาพ ๑ (พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๐)
๖) คุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ คณะเภสั ช ศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรใน
ระดับอุดมศึกษา ผ่านโครงการ กสพท. กาหนดคุณ สมบัติผู้เรียนว่าต้องจบสายวิทยาศาสตร์
(คณะแพทยศาสตร์ และคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ไม่ ได้ ระบุ ว่า รับ เฉพาะนั กเรีย นที่ จ บสาย
วิทยาศาสตร์) ซึ่งยังมีความแตกต่างจากคุณสมบัติรับเข้าของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ
มติ :

30

35

40

รับทราบ

๑.๑.๖ สถานพั ฒ นาวิชาการด้านภาษา (NULC) เสนอหลักสู ตรฟังและพู ดภาษาอังกฤษในงาน ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใช้ในการติดต่อและต้อนรับชาวต่างประเทศผู้มาเยือน โดย NULC ได้ออกแบบหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง
สอนครั้งละ ๓ ชั่วโมง จานวน ๑๐ ครั้ง กาหนดค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ดังนี้
๑. แนะนาหลักสูตรและประเมินผลก่อนเรียน , แนะนาตนเอง และกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน
๒. ฝึกฝนการพูดในหน่วยที่ ๑
๓. บอกทาง , พูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร, แนะนาระหว่างพาชมมหาวิทยาลัย
๔. ฝึกฝนการพูดในหน่วยที่ ๓
๕. ประมวลข้อมูลสถานทีทางานเพื่อเตรียมการทา Power Point แนะนา
๖. นาเสนอ Presentation ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้สอนปรับแก้และวิพากษ์
๗. นาเสนอ (ต่อ) ผู้สอนปรับแก้และวิพากษ์
๘. นาเสนอ (ต่อ) ผู้สอนปรับแก้และวิพากษ์
๙. ทบทวน/สรุป/ รายงานผลที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรโดยผู้เรียนทุกคน
๑๐. ประเมินผลหลังเรียน

๔

มติ :

5

๑. รับทราบ
๒. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
๓. ให้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทุกคน โดยประสานให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฏา เป็น
ผู้ออกข้อสอบ
๔. เจ้าหน้าที่หลักๆ ที่ต้องสอบผ่าน หรือเข้าเรียนในหลักสูตร ได้แก่ งานวิชาการ, งานกิจการนิสิต
๑.๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.จั น ทรรัต น์ สิ ท ธิ ว รนั น ท์ ประธาน รายงานการประชุ ม ของคณะท างาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ทั้งนี้ มีกาหนดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcomebased Education and AUN-QA โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

10

มติ :

รับทราบ
๑.๑.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ พิธีลงนาม

15

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัท ลอรีอัล
(ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
มติ :

20

รับทราบ

๑.๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สนั บสนุน ทุน ทุ นการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะฯ เสนอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จานวน ๑
ทุน
มติ :

รับทราบ

25

30

๑.๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุม
หารือเรื่องการสร้างและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านวั คซี น เมื่ อวั น ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริช มอนด์ จั งหวั ด นนทบุ รี
โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางและมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้าน
วัคซีน โดยมีการจัดอบรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้การสนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางานวิจัย ทั้ งนี้ คณะฯ
ได้ขอรับการสนับสนุนทุน ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จานวน ๒ ทุน และปริญญาเอก จานวน ๒ ทุน
มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
35

40

เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทพิ ลิ้มเพียรชอบ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานประจาหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) ดังนี้
๑. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

๕

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

5

มติ :

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (นอกที่ตั้ง)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (ในที่ตั้ง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมโลกุล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสอบปกป้องโครงร่างงานวิจัย ของนิสิตระดับปริญ ญาตรี ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๕
โดยมีการสารวจไปยังภาควิชา และอยู่ระหว่างรวบรวมผลการสารวจ

15

มติ :

20

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต ซึ่งขณะนี้ใกล้กับสัปดาห์สอบกลางภาค จึงงดการทากิจกรรมในส่วนของนิสิต ประมาณ ๒ สัปดาห์
โดยงานกิจการนิสิต ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย และระเบียบการสอบ และได้มี
กิจกรรมกระตุ้นการสอบของนิสติ ชั้นปีที่ ๖ ตามแผนการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
มติ :

25

30

35

40

รับทราบ และเสนอแนะให้มีการสรุปจากคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ ๔.๕๗ โดยคณะกรรมการประเมินได้มีการเสนอแนะในภาพรวม
๑) ควรจั ด ให้ มี ก ารระดั บ ความคิ ด จากทุ ก ภาคส่ ว นในคณะ เพื่ อ ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ core
competency ให้ มี ค วามชั ด เจน เข้ า ใจตรงกั น และร่ ว มกั น จั ด ท า organization profile
รวมทั้งทบทวนแผนและกาหนดกลยุทธ์โดยมุ่งให้เกิด alignment และ integration ของงานใน
ทุกพันธกิจ
๒) ควรเตรียมความพร้อมข้อมูลในการเข้าสู่การประเมิน AUN และ EdPEx เช่น การเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อแสดงแนวโน้มในตัวบ่งชี้ต่างๆ โดยเฉพาะด้านผลลัพธ์
๓) ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรุ่นกลาง/รุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจในศาสตร์ทางการ
บริหาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้บริหาร และความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับคณะในอนาคตให้เกิดการพัฒนาใน
ภาพรวมอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
มติ : ๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีแต่ละฝ่าย พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินการต่อไป
๓. มอบงานโยบายและแผน ประสานการติดตาม

๖

๑.๖.๒
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสร สารพันโชติวทิ ยา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนบูรณาการเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณปี ๒๕๖๒
5

10

มติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่ผู้อานวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ผู้อานวยการสถานวิจยั เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมทางเคมี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ Professor Widji Soeratri และ Dr.Noorma Rosita จาก Faculty of
Pharmacy Universitas Airlangga จะมาเยี่ยมชมและความร่วมมือด้านการวิจัย ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านนวัตกรรมทางเคมี และสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติ : รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๑.๘

เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙

เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

20

25

30

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสภาเภสัชกรรมนาส่งประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยมีคาอธิบายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑) หน่วยงานเครือข่ายที่สถาบันหลักรับรองไปแล้ว ยังคงสถานะเป็นหน่วยงานในเครือข่ายตามอายุที่
สถาบันหลักกาหนด ส่วนหน่วยงานเครือข่ายที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐
บาท ให้ทางสภาเภสัชกรรม
๒) ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองหน่วยกิตงานประชุมแต่ละครั้งจานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท สถาบันหลัก
ไม่ต้องชาระ ส่วนกรณีหน่วยงานในเครือข่ายขอให้กาหนดหน่วยกิตงานประชุม จะจัดเก็บหรือไม่
อย่างไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันหลัก
มติ : รับทราบ

35

40

๑.๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ ายการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาการ
เรียนการสอน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมาชิก
ศูนย์การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านการ พิ จารณ าจากคณ ะกรรมการบ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมาชิกศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเภสัชศาสตร์) โดย
มอบกองกฏหมายประสานคณะเภสัชศาสตร์ ดาเนินการปรับแก้ไขคานิยามให้เหมาะสมชัดเจน
ดังนี้

๗

จากเดิม “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาศาสตร์” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสั ช ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ซึ่ งเป็ น สถาบั น หลั ก ในการจั ด
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
เป็น “สถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ” หมายความว่า สถาบันหลักการศึกษา
ต่อเนื่องเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาเภสัช
กรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการ
ประจา ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะ
เภสัชศาสตร์ มีฐานะเป็นโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งมิได้มีฐานะเป็น
หน่วยงาน หรือมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมายจัดทาประกาศเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

5

10

มติ : รับทราบ
15

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑๑.๑ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานมุทิ ตาจิต นางเฉลียว มีขา ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐๑๓.๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ ฝั่งธนาคารกรุงศรีฯ
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มติ : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑๒ รายงานการเงินคณะเภสัชศาสตร์
นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ รายงานการเงิน
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
- สรุปบัญชีเงินทดรองจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
- สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลการดาเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
- รายงานผลดาเนินงานสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
- สรุปค่ากระแสไฟฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
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มติ : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๐
มติ : รับรองรายงานการประชุมฯ
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๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
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มติ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ
๓.๒.๑ สรุปผลการประเมินรายวิชาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗๒๕๕๙) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วาระที่
๔.๑.๗ สรุปผลการประเมินรายวิชาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยที่
ประชุมมีมติรับทราบ และมอบคุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ สรุปข้อมูลผลประเมินรายวิชาเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี (เฉพาะค่า
Mean และ SD) เข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป บัดนี้ ได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินรายวิช า สาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
มติ : ๑. รับทราบ
๒. ผลการประเมินรายวิชาที่มีการเรียนการสอน มีผลการประเมินต่ากว่า ๓.๕ ให้นากลับมาทบทวน
๓. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม แจ้งให้นิสิต
ทราบเกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาในการให้ความเห็นในแบบประเมินของนิสิต, การประเมินในระบบของมหาวิทยาลัย ให้มี
การอธิบายให้นิสิตทราบเกี่ยวกับการใส่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพียงท่านเดียว แต่เป็นการประเมินทั้งรายวิชา
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๓.๒.๒ ห้อง Self-learning โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๑.๑.๑ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ กรณี ห้อง Selflearning โดยมีมติ ๑) เห็นชอบให้เป็นห้องเรียนรู้ด้วยตัวเองสาหรับนิสิต ๒) กาหนดการใช้ได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยให้
นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ๓) มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ เพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อต่อไป บัดนี้ ได้ดาเนินการจัดทาแผนฯ แล้ว จึงนาเสนอเพื่อโปรดพิจารณาฯ
มติ : ๑. รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
๒. กรณี ห้ อ งส าหรั บ จั ด ท างานกลุ่ ม ของนิ สิ ต หลั ง เลิ ก เรี ย น ที่ ป ระชุ ม ไม่ อ นุ มั ติ โดยเห็ น ควรให้ ใช้ ส ถานที่ ข อง
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแทน
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๓.๒.๓ การจัดงานวันเภสัชกรโลก World Pharmacist day โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง จากการประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรณี การจัดงานวันเภสัชกรโลก World Pharmacist day โดยมีมติ
๑) รับทราบ ๒) มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ จัดเตรียมห้องประชุม ที่เหมาะสม ๓) มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน online ๔) มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ พิจารณาการจัดบูธจาหน่ายสิ นค้า (หากมีจานวน
ผู้เข้าร่วมมาก) บัดนี้ ได้ดาเนินการจัดห้องประชุมฯ ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง online แล้ว จึงนาเสนอเพื่อโปรดพิจารณาฯ
มติ : ๑. รับทราบ
๒. ไม่อนุมัติอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
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๓.๒.๔ ขอปรับราคาจาหน่ายอาหาร และผลการประเมินร้านอาหาร ภายในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขอปรับราคา
จาหน่ายอาหาร โดยมีมติ ๑) ไม่อนุมัติ โดยให้ยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ๒) มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ประสาน
การดาเนินการรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบราคาให้เหมาะสม และการประเมินร้านอาหารทุก
ประเภทในคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสัญญาในปีถัดไป โดยให้มีหัวข้อประเมิน ได้แก่ ปริมาณ รสชาติและ
คุณภาพ ราคา และความสะอาด บัดนี้ ได้ดาเนินการจัดทาการประเมินร้านอาหารทุกประเภทในคณะฯ แล้ว จึงเสนอเพื่อโปรด
พิจารณาฯ
มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เชิญร้านค้ามาพบเพื่อชี้แจง และทาข้อตกลงกัน ดังนี้
- ร้านข้าว ให้ลดราคา ๒ อย่าง ๒๕ บาท และเพิ่มปริมาณอาหารให้เหมาะสม
- ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ซุ้ม) ให้ลดราคา
- ร้านน้าปั่น ให้ลดราคา
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ จะไม่ต่อสัญญาเช่า
๒. หากสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ให้ต่อสัญญาร้านค้าอีก ๓ เดือน และให้มีการประเมินร้านค้าอีกครั้งภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และนาผลการประเมิน เข้าพิจารณาประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาต่อไป
๓.๒.๕ พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ (จากประชุมประชาคมฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยมติที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง ที่ ๘/๒๕๖๐ คราวประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๖.๒ เรื่อง
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ (จากประชุมประชาคมฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีมติ ๑) ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
๒) กรณี โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ ณ บริษัท/โรงงานผลิตเครื่องสาอาง ณ ต่างประเทศ มอบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม นาไปพิจารณาปรับงบประมาณ และจานวนคน ๓) กรณี โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการพัฒนาโครงการร่าง
งานวิจัย เสนอให้เพิ่มค่าล่วงเวลา ค่ าเอกสาร วัสดุ, และพิจารณาแก้ไขแหล่งเงิน บัดนี้ ได้ดาเนินการ แล้ว จึงเสนอเพื่อโปรด
พิจารณาฯ
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน
๔.๑.๑ ขอความอนุ เคราะห์ให้ ข้อมูล ข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับการเปิ ดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๑๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา
หารือการกาหนดวันเปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัด ตั้งคณะทางานพิจารณา
หารือรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบริการการศึกษา ได้ขอให้คณะฯ ให้
ข้อมู ลเพื่อประกอบการพิจ ารณาของคณะฯ ท างานฯ โดยมหาวิท ยาลัย นเรศวร มีน โยบายเปลี่ ยนแปลงการเปิ ดภาคเรีย น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเดิม เดือนสิงหาคม เปลี่ยนแปลงเป็น เดือนมิถุนายน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติ : ๑. ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การเปลี่ ย นแปลงการเปิ ด ภาคเรี ย นเป็ น เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากคณะฯ ได้วางแผนการับตามกาหนดการ ทปอ. ๒๕๖๑ แล้วทาให้ส่งผลกระทบกับยอดการ
รับนิสิตใหม่ตามการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับกลาง ที่มีการกาหนดการรับ ๕ รอบ ซึ่งการเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นั้น ทาให้การรับเข้ามีได้ถึงเพียงรอบที่ ๓ แต่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มีความจาเป็นต้องรับ
อย่างน้อยถึง รอบที่ ๔ Admission เพื่อให้ได้นิสิตที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในจานวนรับให้ถึงยอดรับที่กาหนดตามแผนการ

๑๐
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รับ เข้า (เพิ่ ม ยอดรับ การสละสิ ท ธิ์ รอบ ๑-๓) และนอกจากนี้ ในมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ที่ เปิ ด คณะเภสั ช ศาสตร์ ยั งไม่ มี ส ถาบั น ใด
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนเป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งผลให้การดาเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน เช่น การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ ๕ (๔๐๐ ชั่วโมง) , การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะ นิสิตชั้นปีที่ ๖ (๑,๖๐๐ ชั่วโมง) , การสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ ทางเภสัชกรรม การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ มีระบบ Share ทรัพยากรร่วมกัน และมีการกาหนดการ
ล่วงหน้ารวมของทั้ง ๑๙ สถาบัน ที่มีการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ไว้แล้ว อนึ่งหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดภาคเรียนเดือน
มิถุนายน เนื่องจากมีข้อดีมากกว่า นั้น คณะเภสัชศาสตร์ เห็นด้วยในหลักการ แต่เพื่อการเตรียมการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอน และการดาเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีการแจ้งให้
คณะฯ ทราบอย่างน้อย ๑๘ เดือน ก่อนเปิดภาคเรียน
๒. มอบ นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล จัดทาบันทึกข้อความตอบกลับมหาวิทยาลัยต่อไป
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๔.๑.๒ นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ขอ
ความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศคณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๔ ฉบับ เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการให้มีความเหมาะสม สาหรับใช้เพื่อประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้
๑) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๒) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา Star Person สาหรับบุคลากรสายวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กาหนดกิจกรรมที่เข้าร่วมสาหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจารอบประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณารับรองประกาศฯ
๒. กรณี โครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะฯ แต่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้จัดทาบันทึกข้อความแจ้งให้
คณะฯ ทราบ
๔.๑.๓ ขอส่งคาวินิจฉัยคาร้อง ตามที่ นายพลกฤษณ์ จัดการ ได้ร้องเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรั ตน์
สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ (วลพ.) เรื่อง การถูกจากัดสิทธิ์ในการแต่งกายและไว้ทรงผมตามเพศสภาพ และการจัดห้องน้าสาหรับผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศไว้สาหรับผู้ร้องโดยเฉพาะ ดังนี้
๑) มี คาสั่ ง ถึง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ให้ ด าเนิ น การแก้ ไข ปรับ ปรุงข้อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่า ด้ ว ย
เครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี ให้นิสิตมีสิทธิแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตตามเพศสภาพได้
๒) มีคาสั่งถึงรองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัต น์ สิท ธิวรนั นท์ คณบดีคณะเภสัช ศาสตร์ ให้ ดาเนิน การแก้ไข
ปรับปรุง ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การสอบของนิสิตในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในประเด็นว่าด้วย
การแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรีให้นิสิตมีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายนิสิตามเพศสภาพได้
มติ : ๑. ที่ประชุมเห็นชอบจัดทาประกาศเพิ่มเติม โดยให้นิสิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
๒. มอบหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการต่อไป

40

๑๑

๔.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการสอบตามสมรรถนะ
ร่วม
มติ :

ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้ภาควิชานากลับไปพิจารณาต่อไป

5

๔.๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธาน เสนอเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินสนับสนุน
วิชาการและวิจัย (RPA) ซึ่งโดยปกติจะจัดสรรเงินให้ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ ๔๐ และ ครั้งที่ ๒
นิ สิ ต สาเร็จ การศึกษา ร้อยละ ๖๐ ทั้ งนี้ จึ งเสนอเพื่ อพิ จ ารณาส าหรับอาจารย์ที่ ปรึกษาของนิ สิตที่ ไม่ ส าเร็จ การศึ กษา และ
Re-apply
10

15

มติ : ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนเดิม
- จัดสรรให้เฉพาะครั้งที่ ๒ นิสิตสาเร็จการศึกษา ร้อยละ ๖๐
- กรณี ได้ รับ การจัด สรรแล้ ว ร้อยละ ๑๐๐ (ตามประกาศคณะเภสั ช ศาสตร์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ การจัด สรรวงเงิน
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘) จะไม่ได้รับการจัดสรรอีก
๒. กรณีเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาและชื่อเรื่องใหม่ ให้ทั้ง ครั้งที่ ๑ ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ ๔๐ และ
ครั้งที่ ๒ นิสิตสาเร็จการศึกษา ร้อยละ ๖๐

20

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

25

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตร์ศึกษา
๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ เสนอเพื่อพิจารณาการขอทุน การนาเสนอผลงาน
ของนิสิตระดับปริญญาโท กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดเกณฑ์
การพิ จ ารณาทุ น การไปน าเสนอผลงานทางวิ ช าการประเภท Oral Presentation ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ณ ต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาโท
มติ :

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ไม่มี-

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติสนับสนุนทุนเช่นเดียวกับนิสติ ปริญญาเอก

30

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

35

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-ไม่มี-

40

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาผู้อานวยการสถานฯ
๔.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อานวยการสถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจยั
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
5

10

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยให้พิจารณาปรับอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยหาข้อมูลเปรียบเทียบ
จากหน่วยงานอื่น
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ พิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. กรณีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน เช่น รายวิชาปฏิบัติการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รายวิชาวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตปริญญาตรี เป็นต้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา
๔.๘.๑ ดร.สุภาวดี พาหิระ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เสนอเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณีการ
คิดสัดส่วนภาระงานรอบ ๒/๒๕๖๐ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

15

มติ :

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สัดส่วนเดิม
๒. มอบให้นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ จัดทาบันทึกข้อความ
แจ้งต่อไป
20

๔.๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรัตน์ โลหิตนาวี หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอเพื่อพิจารณาการยื่น
เอกสารการสอนเพื่อประกอบการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยการใช้รายวิชานอกคณะฯ
มติ :

25

30

ที่ประชุมพิจารณาให้สามารถใช้รายวิชาภายนอกคณะฯ ได้ แต่ต้องมีรายวิชาภายในคณะฯ อย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง

๔.๘.๓ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สุ ท ธาทิ พ ย์ มากมี หั วหน้ าภาควิ ช าเภสั ช เคมี และเภสั ช เวท เสนอเพื่ อ
พิจารณาแนวทางการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ในสื่อออนไลน์ เช่น Facebook โดยใช้ถ้อยคาที่ ไม่ สุภาพ หรือรูปถ่าย
ในสถานที่ไม่เหมาะสม
มติ : มอบให้นายปวรวรรชร์ ทองคา รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ ดาเนินการสรรหาเพื่อ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณชุดใหม่ เพื่อทาหน้าที่รับข้อร้องเรียนต่างๆ จานวน ๓ คน โดยใช้วิธีการเสนอชื่อ และทาบทาม
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

35
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
๔.๙.๑ น าเสนอห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ (Smart classroom) ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การจัดสรรเงินงบประมาณ กรณีห้องเรียน
อั จ ฉริย ะ (Smart classroom) โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปวี ณ า สนธิ ส มบั ติ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. อัลจนา เฟื่องจันทร์ เป็นผู้ดาเนินการ บัดนี้ ได้ดาเนินการประสานงานกับบริษัทแล้ว จึงขอนาเสนอห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart classroom)
มติ :

ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องนากลับไปพิจารณาต่อไป

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี5

10

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี๕.๒ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นานิสิต และบริการสังคม ปรึกษาหารือเรื่องการพบ
คนงานสูบบุหรี่ ภายในคณะเภสัชศาสตร์
มติ : มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินการให้ทาหนังสือแจ้ง เพื่อรับทราบ หากมีไม่
ปฏิบัติตาม ผู้สูบบุหรี่ต้องรับบทลงโทษหากมหาวิทยาลัยมีการดาเนินตรวจสอบ หรือลงโทษ

15

เลิกประชุม

20

๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอรัญญา อินทโชติ)
จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๔

