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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1 

ครั้งที่ 1/2561 2 

วันที่ 6  มิถุนายน  2561   เวลา  13.30 น. ณ  ห้องประชุม  1105 3 

-------------------------------------   4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.ลือลักษณ์  ล้อมลิ้ม     ประธาน 7 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)       8 

2. ดร.สิริมา   สิตะรุโน     กรรมการ 9 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)       10 

3. ดร.อุษณีย์  วนรรฆมณี    กรรมการ 11 

(หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก หรือผู้แทน) 12 

4. ผศ.ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ    กรรมการ 13 

(หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี หรอืผู้แทน)     14 

5. ผศ.ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย    กรรมการ 15 

(หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ หรือผู้แทน)  16 

6. รศ.ดร.ธนภร  อ านวยกิจ    กรรมการ 17 

(หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หรือผู้แทน)    18 

7. ผศ.ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์    กรรมการ 19 

8. ผศ.ดร.ลือลักษณ์  ล้อมลิ้ม     กรรมการ 20 

9. ผศ.ดร.สุกัญญา  เดชอดิศัย    กรรมการ 21 

10. ผศ.ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ    กรรมการ 22 

11. ผศ.นฤบดี  ผดุงสมบัติ    กรรมการ 23 

12. ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์    กรรมการ 24 

13. ดร.ธีรภัทร  นวลน้อย    กรรมการ 25 

14. นางจิฬานุช  อิสโม     เลขานุการ 26 

15. นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 27 

16. นายพัฒน์ธนณัฐ  แก้วแสงเรือง    ผู้ช่วยเลขานุการ 28 

 29 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 30 

1. ผศ.ดร.กุลจิรา  อุดมอักษร    กรรมการ 31 

(หัวหน้าภาควิชาบริหารเภสัชกิจ หรือผู้แทน )    32 

2. ผศ.ดร.ฐิติมา  ด้วงเงิน     กรรมการ 33 

3. ดร.วรุณสุดา  ศรีภักดี     กรรมการ 34 

4. ดร.เกษมสิริ  จันทรโชติ    กรรมการ 35 

5. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร    ผู้ช่วยเลขานุการ 36 

 37 

 38 



2 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.  1 

 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้  2 

 3 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ชุดใหม่  5 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตร6 

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 เป็นไปตามเอกสารวาระการประชุม 7 

 8 

ที่ประชุม รับทราบ 9 

 10 

1.2 ผลการสอบวัดความรู้สภาเภสัชกรรม ปี 2561 11 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการสอบวัดความรู้สภาเภสัชกรรม ปี 2561 เป็นไป12 

ตามเอกสารวาระการประชุม 13 

 14 

ที่ประชุม รับทราบ 15 

 16 

1.3 ความคืบหน้าการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประเทศอินโดนีเซีย 17 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับผู้ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประเทศ18 

อินโดนีเซีย ด้วยทุน ศอบต. เพื่อการศึกษาเพ่ิมเติมในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี19 

การศึกษา 2561 เป็นไปตามเอกสารวาระการประชุม และที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก 20 

ประกอบด้วย 21 

1. หัวหน้าภาควิชาเภสชักรรมคลินิก หรือผู้แทน  22 

2. หัวหน้าภาควิชาเภสชัเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ หรือผู้แทน  23 

3. หัวหน้าภาควิชาบริหารเภสชักิจ หรือผู้แทน  24 

4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม หรือผู้แทน  25 

 26 

ที่ประชุม รับทราบ 27 

 28 

1.4 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาโปรแกรมก้าวหน้า 29 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาโปรแกรมก้าวหน้า 30 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว และมีผู้สมัคร จ านวน 3 คน อยู่ระหว่างการ31 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นไปตามเอกสารวาระการประชุม  32 

 33 

ที่ประชุม รับทราบ 34 

  35 

1.5 นโยบายรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 36 

ป ระ ธ าน ฯ  ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ท ร าบ เรื่ อ งน โย บ าย ร าย วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป ข อ ง37 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และ38 
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มหาวิทยาลัยจะเชิญคณะฯ ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และคณะจะต้อง1 

พิจารณาเป็นล าดับต่อไป 2 

 3 

ที่ประชุม รับทราบ 4 

 5 

1.6 สรุปจ านวนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 6 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องสรุปจ านวนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ง7 

ได้รับนักศึกษามาแล้ว จ านวน 3 รอบ คือ เรียนดี รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ กสพท และรอบสุดท้าย คือ 8 

Admission ซึ่งจะสัมภาษณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามเอกสารวาระการประชุม  9 

 10 

ที่ประชุม รับทราบ 11 

 12 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่1/2560 วันที ่18 ธันวาคม 2560 13 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข 14 

 15 

วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 16 

3.1 พิจารณาเรื่องการจัดโครงการของฝ่ายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 17 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดโครงการของฝ่ายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 18 

2561 โครงการที่จัดแล้ว คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่งดรุณาจารย์”เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 19 

2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ ผศ.ดร.กฤษณ์  สุขนันทร์ธะ และ ดร.สิริมา  สิตะรุโน  20 

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่จัดอีกครั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการจัด21 

โครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 22 

1. การใช้งาน LMS2 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  ก าหนดจัดในวันที่ 31 23 

กรกฎาคม 2561 วิทยากรโดยคุณพัฒน์ธนณัฐ  แก้วแสงเรือง   24 

2. เรื่ อ ง  Aseptic Compounding (Pharmaceutical Aspect and Patient Aspect) จั ด25 

รวมกับเรื่อง “การเตรียมยาเคมีบ าบัด” โดยมี ผศ.นฤบดี  ผดุงสมบัติ เป็นผู้ประสานงาน  และก าหนดจัด26 

ในช่วงวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ผลที่ได้จากการจัดครั้งนี้สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรได้ด้วย  27 

3. เรื่อง “MSMS” โดยจะเชิญวิทยากรจากแหล่งฝึกภายนอกมาบรรยายให้แก่คณาจารย์ใน28 

คณะ ซึ่งจะก าหนดจัดในช่วงวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ดร.สิริมา สิตะรุโน เป็นผู้ประสานงาน 29 

 30 

3.2 พิจารณาเรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินอิสระ มคอ.7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 31 

ประจ าปีการศึกษา 2560 32 

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินอิสระ มคอ.7 33 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้ประเมินอิสระ มคอ. 34 

7 ดังนี้ 35 

  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์/สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 36 

  1. ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล  37 

ส ารอง รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 38 
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  2. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ (ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์) 1 

ส ารอง ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์) 2 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 3 

1. รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 4 

ส ารอง รศ.ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 5 

2. รศ.สมสมร ชิตตระการ (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์) 6 

ส ารอง รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์) 7 

 8 

วาระท่ี 4 อ่ืนๆ 9 

 4.1 จัดท า Timeline ของนักศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท า Timeline ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 10 

เริ่มจากรายวิชาบังคับของคณะ และให้ผู้ประสานงานรายวิชากรอกข้อมูลผ่านปฏิทินออนไลน์  11 

 4.2 การน าผลการรายงานผลรายวิชา (มคอ.5) ประธานฯ ได้สรุปผลจากการรายงานผลรายวิชา (มคอ.5) 12 

ของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเสนอทีมบริหารในขัน้ตอนแรก และกรรมการได้เสนอว่าอาจารย์ผู้ประสาน13 

รายวิชา บางท่านไม่จัดท า มคอ. 5 ซึ่งคณะฯ ยังไม่มีมาตรการส าหรับเรื่องนี้ 14 

 15 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 16 

 17 

 18 

   (นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง)      (นางจิฬานุช  อิสโม) 19 

    ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 20 


