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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3.รับทราบ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม บริจาคปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบช่วยผู้ประสบภัยน้า
ท่วม ณ ตลาดนัดมีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่
คณะฯ ได้แต่งตังให้ อาจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล เป็นรองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร
การแต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จ้านวน 2 คน
- รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ

4.รับทราบ
5.รับทราบ

6.รับทราบ
7.รับทราบ
8.รับทราบ

9.รับทราบ
10.รับทราบ

11.รับทราบ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปี 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)
การขอข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการรายงานผลตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2550 – 2554 เพื่อน้าไปจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน
ทางด้าน ICT ตามแผนแม่บททางด้าน ICT กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 – 2554
การรวบรวมและจัดท้าสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่างๆ ประจ้าเดือนกันยายน 2554 จ้านวน
ทังสิน 20 รายวิชา
รายละเอียดการปรับ สัดส่วนในองค์ป ระกอบการรับบุ คคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Admissions)
การเลื่ อ นการสอบใน รายวิ ช าการ คม 260 เคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ้านวน 2 คน คือนางสาวธนาพร มิละใจ และนางสาว
มาลีรัตน์ มณีวงศ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Camp โครงการ BETAGRO Food
Safety Academy 2011 ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) และป่าสัก ฮิลล์ไซด์รี
สอร์ท จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2554
การจัดสอบกลางภาค ครังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าภาคการศึกษาที่ 2/2554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21-23 มกราคม
2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 อาจารย์ ดร.พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส รองคณบดีฯ ฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม และอาจารย์ ดร.รัช
ดาภรณ์ ปั นทะรส เข้ า ร่ วมประชุ มสั มมนาระดมความคิ ดเห็ นการติ ดตามและประเมิ นผล
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12.รับทราบ
13.รับทราบ
14.รับทราบ
15.รับทราบ
16.รับทราบ

โครงการพั ฒ นาครู ทั งระบบเพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพครู ฯ ในโครงการอบรมครู วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่คณะฯ รับเป็นศูนย์จัดอบรมเมื่อปี พศ.
2553 และ พ.ศ.2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมรับทราบ
การจั ดคาราวานวิท ยาศาสตร์ แ ละการแข่ ง ขั นจรวดขวดน้ า ระดับ ประเทศครั งที่ 10 ขึน ใน
ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2554 ส้าหรับคณะครูและนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
การจัดการประชุมทางวิชาการ ประจ้าปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์
การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองสวัสดิการ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด้าเนินการขุดวางท่อสายไฟเพื่อท้าไฟฟ้า
ถนนบริเวณถนนด้านหน้าอาคารของคณะฯ ในหลายๆ จุด แต่มไิ ด้ท้าหนังสือแจ้งมายังคณะฯ
การประชุมบุคลากร ครังที่ 1 ประจ้าภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2554
ตามที่คณะฯ ได้ด้าเนินการติดตังลิฟต์โดยสาร ณ อาคารจุฬาภรณ์ นัน บัดนีลิฟต์ได้เปิด
ให้บริการแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ

การประเมินผลกิจกรรม 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี 2554 ครังที่ 2
- อันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.58
- อันดับ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.39
- อันดับ 3 สาขาวิชาเคมี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33
- อันดับ 4 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89
- อันดับ 5 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89
- อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

ได้คะแนนเฉลี่ย 2.53

- อันดับ 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.44
- อันดับ 8 ส้านักงานเลขานุการ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.13
สรุปผลกิจกรรม 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี 2554
- อันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.45
- อันดับ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.41
- อันดับ 3 สาขาวิชาเคมี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31
- อันดับ 4 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.02
- อันดับ 5 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.94
- อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

ได้คะแนนเฉลี่ย 2.90
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- อันดับ 7 ส้านักงานเลขานุการ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.69
- อันดับ 8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.56
2.รับทราบ
3.เห็นชอบ

การแต่งตังคณะกรรมการ 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี 2555
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มีภาควิชา เกี่ยวกับการบูรณาการด้านต่าง
ๆ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านครุภัณฑ์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการวิจัย โดยท้าให้เป็นระบบกลไกที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของ
คณะฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.รับรอง
2.รับทราบ
3.รับทราบ
4.เห็นชอบ
5.รับทราบ

ผลการศึกษา ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ้านวน 161 รายวิชา
การก้าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี 2555 เป็นวันพุธ
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การขอเลื่อนสอบของนักศึกษา จ้านวน 4 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จ้านวน 1 คน นางสาวณัฐกานต์ เทพสุภา นักศึกษา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 48403410 ในรายวิชา วท 498 การเรียนรู้อสิ ระ
ร่างการแบ่งสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2555 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบด้าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรทังสิน 5,399,900 บาท จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับ
รายจ่ายดังนี
- ค่าเบียเลียง ที่พัก พาหนะ (ตามจ้านวนบุคลากรจริงที่มีสทิ ธิ์เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
- ค่าสอนพิเศษ อิงหลักเกณฑ์เดิม (1,200,000 บาท )
- งบประมาณเพื่อรองรับ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าตอบแทนผู้บริหาร และ ราย
วิชาวท ( 884,400 บาท)
- ค่าวัสดุการศึกษาใน –นอกคณะ(งบประมาณหลังจากหักรายการที่ 1-3)

6.รับทราบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

เรื่องอื่น ๆ
1.รับทราบ

การก้าหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ้าปี 2555 ในระหว่างวันที่ 16 – 18
สิงหาคม 2555
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2.ให้ความเห็น การขออนุมัติยกเลิกการเดินทางไปราชการ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์อลงกต กองมณี ได้ขออนุมัติยกเลิกการเดินทางไป
ราชการ ณ บริษัทไอบีเอ็ม จ้ากัด กรุงเทพฯ เนื่องจากกรุงเทพฯ ประสบภาวการณ์น้าท่วม ใน
ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2554 และขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน
จ้านวนเงิน 10,616 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)
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วาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.2 รองคณบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของรองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร
1.2.1.1 เรื่องการจัดท้าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ครังที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2555
1.2.1.2 เรื่องแนวทางการจัดท้าแผนและด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในระดับ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของรองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์
1.2.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของรองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการฯ
1.2.3.1 รับทราบสรุปผลการเรียน ประจ้าเดือนตุลาคม 2554
1.2.3.2 รับทราบรายชื่อกรรมการก้ากับห้องสอบที่ไม่มาคุมสอบในการสอบกลาง
ภาค ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2554
1.2.3.3 รับทราบสถานภาพหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ที่ก้าลังด้าเนินการปรับปรุง/
พัฒนา ให้เป็นไปตามกรอบ TQF
1.2.3.4 รับทราบตารางการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ประจ้าปี 2555
1.2.3.5 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก้าหนดค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเพื่อการเดินทางไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
1.2.3.6 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดการศึกษาส้าหรับ
นักศึกษาประเภททดลองเรียนและก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษส้าหรับ
นักศึกษาประเภททดลองเรียน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
1.2.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของรองคณบดีฯ ฝ่ายบริการวิชาการฯ
1.2.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของรองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.3 กรรมการและเลขานุการคณะฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2554
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การด้าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 การด้าเนินงานกิจกรรม 5 ส
3.3 การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะวิทยาศาสตร์
3.4 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มีภาควิชา
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.1 พิจารณาเรื่องหนังสือเวียน
1.2 พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ
อ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
1.3 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา วศ 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
1.4 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ส้าหรับ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 กลุม่ 3
1.6 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา คม 210 เคมีวิเคราะห์
1.7 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา สต 301 หลักสถิติ
1.8 พิจารณาการขอแก้ไขเกรด รายวิชา สต 312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบืองต้น
1.9 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา 241 การจัดการระบบเครือข่าย
1.10 พิจารณาการขออนุมัตแิ ก้ไขเกรด รายวิชา วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.11 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
1.12 พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.13 พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.14 พิจารณาเรื่องสถานที่ส้าหรับวางครุภัณฑ์
1.15 พิจารณาร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
**************

