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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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การแต่งตัง้ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเพิ่มจานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ลัคนา
วัฒนะชีวะกุล เป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้าเที่ยง เป็นผู้ช่วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554
ข้อร้องเรียนในกล่องรับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
รายงานการรับ – จ่าย งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
เพิ่มโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยและห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ยกเลิกโครงการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ปรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทา E-budget และ E-instrument เป็น
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดทา E-Project และ E-Instrument
การรวบรวมและจัดทาสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่างๆ ประจาเดือนสิงหาคม 2554 จานวนทั้งสิ้น 4 รายวิชา
รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา เพิ่มเติมไปยังหลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารสรุปผลการเรียนเพิ่มเติมใน มคอ.5
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา ประจาปีการศึกษา 2553
การสรุปปัญหาในการจัดทาข้อสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2554 ครัง้ ที่ 2
คาสั่ง ตารางสอบและแจ้งแนวทางปฏิบัตใิ นการสอบประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2554
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ “นาโนเทคโนโลยี” วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบรรยาย 3100
(ห้องเอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การจั ดโครงการเตรี ยมความพร้อมการแข่งขันด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง “เทคโนโลยีหุ่ นยนต์ ” ให้ กั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องบรรยาย 3100 (ห้องเอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2554
การเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “แนะแนวพระหฤทัย สู่มหาวิทยาลัยท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนางาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ ห้องบรรยาย 3100 (ห้องเอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ของ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย ในวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13.15 – 15.00 น.
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้สอนวิชาชีววิทยานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ ห้องบรรยาย 3100 (ห้องเอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 กันยายน 2554
การจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับโรงเรียนลาปางกัลยาณี โรงเรียนลาปาง
กัลยาณี ณ ห้องบรรยาย 3100 (ห้องเอกภพวิทยา) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการหารือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังได้กาหนดไว้

2
17.รับทราบ
18.รับทราบ

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
งานวิจั ยผ้ าอ้อมกึ่ งส าเร็ จรู ป ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณี คงดี ได้ รับการออกอนุ สิ ทธิ บัตร เมื่อวั นที่ 27
กรกฎาคม 2554
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2554 เป็นต้นไป คณะฯ จะไม่อนุญาตให้มีการจอดรถจักรยานยนต์ที่บริเวณใต้ถุน
อาคารจุฬาภรณ์โดยทางงานบริหารและธุรการจะได้จัดทาอุปกรณ์ปิดทางเข้า – ออกไว้
เครื่องฟิงเกอร์สแกนเข้าอาคาร 60 ปีแม่โจ้ เสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้ากระชาก ทาให้ข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้เข้า – ออก อาคารสูญหาย บัดนี้ทางงานบริหารและธุรการ ได้ดาเนินการติดต่อบริษัทผู้รับผิดชอบ
เข้ามาแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
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การนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
การแจ้งข้อร้องเรียนในกล่องความคิดเห็นของคณะฯ จานวน 5 เรื่อง
- การบริหารของผู้บริหาร
-

การบริหารงบประมาณ
การจัดการเรียนการสอน
การแต่งกายของบุคลากร
การมีสัมมาคารวะของบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ให้ความเห็น การจัดลาดับสิทธิ์ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 (เฉพาะลาศึกษาแบบเต็มเวลา
ราชการหรือใช้เวลาราชการเพียงบางส่วน)
ลาศึกษาภายในประเทศ
1.นายเชิดชัย มีเอียด ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลาศึกษาต่างประเทศ
1.นางสาวสิตา ชากฤษณ์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป
2.นางรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
ออสเตรเลียหรือประเทศในทวีปยุโรป
3.นางรัชนีวรรณ กุมภคาม ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ หรือสถิตปิ ระยุกต์ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือประเทศในทวีปยุโรป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติจัดลาดับสิ ทธิ์ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ปี การศึกษา 2555
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1. นางรัชนีวรรณ กุมภคาม
ลาดับที่ 2. นางรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
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ลาดับที่ 3. นายเชิดชัย มีเอียด
ลาดับที่ 4. นางสาวสิตา ชากฤษณ์

2.เห็นชอบ

3.ยืนยันตาม
มติเดิม
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6.เห็นชอบ
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8.เห็นชอบ

เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาหลักสูตร
ประธานหลักสูตร
ในอัตราไม่เกิน 4,000 บาท/ปี
กรรมการประจาหลักสูตร
ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท/ปี
เลขานุการคณะกรรมการประจาหลักสูตร ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท/ปี
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
1. ให้หลักสูตรจัดทารายงานภาระงานของคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ตามแบบฟอร์มที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้จัดทาขึ้นแล้วจัดส่ง
มายังคณะฯ
2. หลักการเบิกจ่ายจ่าตอบแทนกรรมการประจาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 แต่เสนอ
ให้มีการปรับค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตร จากเดิม 4,000 บาท (สี่พันบาท
ถ้วน)/ปี เป็น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)/เดือน
การทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณทางเดิน
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับห้องประชุม 1 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ สาหรับวางตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสาหรับ
การเพาะเลีย้ งพืช จานวน 1 ตู้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม เนื่องจากระบบไฟฟ้าในอาคารจุฬา
ภรณ์มีความเสถียรมากกว่าอาคาร 60 ปี แม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ร่างรายงานภาระงานของคณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
การขออนุมัตยิ กเลิกโครงการในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านการทางานและกีฬา
2.ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการอบรมสัมมนาค่ายคณิตศาสตร์

