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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3.รับทราบ
4.รับทราบ
5.รับทราบ

6.รับทราบ

7.รับทราบ

8.รับทราบ
9.รับทราบ

แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
แผนการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
ปรับปรุงแบบประเมินผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและหน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการ
คณะฯ
รายงานรายจ่ายจริงประจาปี 2554 งบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2554
รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปี 2554 (เหลื่อมปี) จานวน 5 รายการ ที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 2555 ที่ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จ านวน 9 รายการ และอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ จานวน 32 รายการ และการจัดเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ด้วยงบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปี 2555 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการ จานวน 2 รายการ
สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ.2555 แผนงานจัดการเรียนการสอน งานจัดการ
ศึก ษาสาขาวิท ยาศาสตร์ งบดาเนิน งาน หมวดค่า ตอบแทนใช้สอยและวั สดุ และสรุ ป
งบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังมีรายละเอียดดังเอกสารวาระการ
ประชุมที่นาเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบจานวนงบประมาณที่สามารถนา
ใช้ไปพลางก่อน ซึ่งอยูใ่ นวงเงินไม่เกินหนึ่งในสามของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
สรุปการขอปรับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ.2555 (หมวดค่าครุภัณฑ์)
จานวน 4 หน่วยงาน
1.หลักสูตร วท.ม. สาขาวิช าพั นธุศาสตร์ เครื่องปั่นแยกสารละลายขนาดเล็ก จ านวน 2
เครื่อง
2.หลั ก สู ต รวท.บ. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การ
ประมวลผล จานวน 3 เครื่องและผ้าม่านปรับแสง จานวน 1 ชุด
3.หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาเคมี ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ จานวน 1 ชุด
4.สนง.เลขานุการ โต๊ะประชุม 14-18 ที่นั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวล จานวน 5
เครื่อง(แผนงานบริหารฯ)
รวบรวมและจั ดท าสรุป ผลคะแนนของรายวิช าต่าง ๆ ประจ าเดือนพฤศจิก ายน 2554
จานวนทัง้ สิ้น 16 รายวิชา
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุ
ศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
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การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10 ในวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2555
การสรุปรายละเอียดโครงการของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ประจาเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 จานวน 3 โครงการ
การสรุปสถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง /พัฒนา ให้เป็นไปตามกรอบ TQF
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขา วิชาต่างๆ มาสาธิตและให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้อง
เอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เข้าศึกษาดู
งาน และเยี่ ย มชมที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นพั น ธุ ศ าสตร์ ณ อาคารจุ ฬ าภรณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยแม่โ จ้ ร่ ว มกั บ องค์ก ารพิพิธ ภั ณฑ์ วิท ยาศาสตร์ แ ห่ง ชาติ
(อพวช.) จัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันจรวดขวดน้าระดับประเทศครั้งที่
10 รอบคัดเลือก ภาคเหนือตอนบนขึน้ เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2554
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการนาเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการ
ส่งเสริ มและพั ฒนาอัจ ฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2555
การเสนอชื่อนักวิจั ยเพื่อรั บรางวั ลนักวิจั ยดีเด่นด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี
งบประมาณ 2554
-รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
-รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.ภูสติ ปุกมณี
-รางวัลนักวิจัยดีเด่น เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี
-รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด เสนอชื่อ อ.ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
-รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ตอ่ ปีสูงสุด เสนอชื่อ อ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
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4.รับทราบ

2555 ประเภทต่าง ๆ ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2555
การพิจารณาประกาศการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจบทความภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา สกว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “System thinking” โดยมี รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
เป็นวิทยากร และนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโครงการยางพารา วันศุกร์ที่ 16
ธันวาคม 2554
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามสถาบัน (Triple Bond Games) ครั้งที่ 8
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ (Chem Camp) ณ สาขาวิชาเคมี ใน
วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2554
โครงการครบรอบ 15 ปี ชาวเคมีคนื สู่เหย้า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2555
สถานีโ ทรทัศน์สีกองทั พบกช่อง 7 ได้นาเสนอข่าวผลงานวิจัย “วิธีการปรั บปรุงพั นธุ์ข้าว
เหนียวแม่โจ้ 2” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง ในรายการสารคดีเกษตร
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
การประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการดีเด่น ประจาปี 2554 เมื่อวั นที่ 15 ธันวาคม 2554 การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคลากรที่ได้รับผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
ในระดับดีมากขึน้ ไป
ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถาบัน
เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะอยู่ในกลุ่มสถาบันแรกที่จะต้อง
เข้ารับการประเมิน โดยมหาวิทยาลัยได้ทาเรื่องขอเข้ารับการประเมินในเดือนพฤษภาคม ปี
2555 และข้อมูลที่จะใช้ข้อมูล คือปีการศึกษา 2553 เพียงหนึ่งปี ที่ทางมหาวิทยาลัยได้
รวบรวบและคิดคะแนนในแต่ละตัวชีว้ ัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดาเนินงานกิจกรรม 5 ส การจัดทาแผนกิจกรรม 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2555
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์
การสอบที่ไม่จาเป็น จนทาให้เป็นสาเหตุของการติด F ของนักศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวกับ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนและการวัดผลของอาจารย์ผู้สอน
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มภี าควิชาที่ประชุมได้หารือร่วมกันและได้
เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโอกาสให้หลักสูตรต่าง ๆ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการบูรณา
การทางด้านวิชาการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

4
ทางาน การวิจัยและการบริการวิชาการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เห็นชอบ
การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนล่วงหน้าของ อาจารย์สติ า ชากฤษณ์
2.เห็นชอบ
การขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา คม 250 เคมีอนิ ทรีย์จานวน 2 คน
3.ให้ความเห็น
แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ที่ไม่อยู่ในตารางของ
มหาวิทยาลัยและตารางของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณามีมติดังนี้
1. การจัดสอบควรจัดสอบตามตารางในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การจัดสอบนอกตารางที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถทาได้ในช่วงก่อนก่อน 3 / หลัง 3
สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้ทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบเพื่อให้สามารถเบิกเป็น
ค่าคุมสอบได้
3. ภาระงานที่จะสามารถนาไปคิดได้จะนาไปคิดได้เฉพาะการคุมสอบตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เท่านัน้
4.เห็นชอบ
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2555 (หมวดค่า
ครุภัณฑ์) สาขาวิชาพันธุศาสตร์ได้ขออนุมัตปิ รับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
พ.ศ. 2555 หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดรายจ่ายเดิม ค่าครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 13,200 บาท เป็นหมวดรายจ่ายใหม่ ค่าวัสดุ (เพื่อรองรับ
งบดาเนินการของหลักสูตรฯ) เนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการเงินรายได้ใน
ส่วนของงบดาเนินงาน และงบลงทุน ทาให้สัดส่วนค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุมไี ม่เพียงพอ
5.ให้ความเห็น
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ให้หลักสูตรพิจารณาโครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ว่าครบถ้วนตามจานวนที่หลักสูตรแจ้งมาหรือไม่ หรือหากมีบางโครงการ
ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์และมีความประสงค์จะบรรจุเพิ่มในแผนปฏิบัติราชการฯ ขอ
ความกรุณาแจ้งการปรับแก้ไขมายังงานนโยบายฯ
6.ให้ความเห็น
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2555 ในส่วนของงบบุคลากรเพื่อ
พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างอัตราเงินเดือนตามนโยบายสร้างขวัญกาลังใจของลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นบุคลากรที่
มีความชานาญการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในการบริหารงานบุคคล
อันจะลดปัญหาการลาออกของบุคลากรของคณะฯ ต่อไป

5

เรื่องอื่น ๆ
1.รับทราบ
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แม่บ้านทาความสะอาด ได้ร้องขอมายังคณะฯ ว่าปัจจุบันห้องเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของแต่ละหลักสูตรอยู่ในสภาพที่สกปรกเป็นอย่างมาก อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ วางไว้ไม่
เป็นที่เป็นทาง ทาให้ยากแก่การทาความสะอาด จานวนแม่บ้านมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอ
ความร่วมมือให้หลักสูตรแจ้งบุคลากรในสังกัดช่วยดูแลห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาหลักสูตรของบุคลากรที่ได้รับการ
แต่ง ตั้ง เป็ นคณะกรรมการประจ าหลัก สูตรที่ อยู่นอกคณะ เรื่ องหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2554 ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทาแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (TOR) ปีละ 2 ครั้ง และได้กาหนดการประเมินปีละ 2 ครั้งคือการประเมิน
ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม และการประเมินครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย
ระบบสแกนลายนิว้ มือ สาหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้กาหนดให้บุคลากรทางาน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาทางานวันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดพัก
กลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00 – 13.00 น. เป็นหลัก ซึ่งหากมาปฏิบัติราชการหลัง
เวลา 08.45 น. ถือว่ามาสาย และกลับก่อนเวลา 16.30 น. ถือว่า กลับก่อนเวลา กรณี
บุคลากรมีความจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ให้ช้ีแจงต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์
เชิ ญ ชวนร่ ว มเดิ น ขบวนพาเหรด ในงานกี ฬ าบุ ค ลากร ประจ าปี 2554 ในวั น ที่ 29
ธันวาคม 2554

