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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ

3.รับทราบ
4.รับทราบ

5.รับทราบ
6.รับทราบ
7.รับทราบ
8.รับทราบ
9.รับทราบ
10.รับทราบ
11.รับทราบ
12.รับทราบ
13.รับทราบ
14.รับทราบ
15.รับทราบ
16.รับทราบ

การพิจารณาการขออนุมัติให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมการประจาหลักสูตร
นอกหน่วยงานที่สังกัดมีสิทธิ์ท่จี ะเลือกทาข้อตกลงภาระงานฯ
ดาเนินการจัดทารายงานภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุ ด มศึก ษา (ก.พ.อ.) ได้ ก าหนดให้
ดาเนินการภายในเดือนมกราคมของทุกปี
รายงานแผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
ปรับชื่อ และเพิ่มงบประมาณ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความก้าวหน้าทางพันธุ
วิศวกรรมและพันธุศาสตร์ของเซลส์" เป็น โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความก้าวหน้าทาง
พันธุศาสตร์ประชากร"
การปรั บ เพิ่ ม งบประมาณ โครงการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
การบรรจุโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
การบรรจุโครงการ โครงการสอนเสริมความรู้พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
การบรรจุโครงการ โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
การบรรจุโครงการ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
การจัดทาสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนธันวาคม 2554
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาข้อสอบกลางภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554
การสรุป รายละเอีย ดการจัด โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบ ัต ิก ารเสริม ทัก ษะผู ้ส อนทาง
ปฏิบัติการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เมื่ อวันที่ 11 มกราคม 2555
การสรุปการใช้ห้องสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554
การสรุป สถานภาพหลัก สูต รที่กาลัง ดาเนิน การปรับ ปรุง /พัฒ นา ให้เ ป็น ไปตามกรอบ
คุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา 2555 (TQF)
การสรรหาคณะกรรมการประจาหลักสูตรใหม่และคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่จะหมด
วาระ
การรายงานความก้า วหน้า จ านวนการรั บ นัก ศึก ษาหลั ก สู ต ร 4 ปี ประจ าปี ก ารศึก ษา
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17.รับทราบ

18.รับทราบ
19.รับทราบ

20.รับทราบ

21.รับทราบ

22.รับทราบ

23.รับทราบ
24.รับทราบ

25.รับทราบ

26.รับทราบ

2555 โดยวิธีจัดสรรโควตาให้ กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ทุกคณะรอบที่ 1 (ในระหว่าง
วั น ที่ 15 สิ ง หาคม – 30 กั น ยายน 2554) และรอบที่ 2 (ในระหว่ า งวั น ที่ 15
พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2554)
แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 เรื่องจานวนและคุณวุฒิอาจารย์
เพิ่มเติม แจ้งให้สถาบันการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
การจัดโครงการจัดนิทรรศการนาเสนอโครงการของนักเรี ยนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รุ่ น ที่ 2 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2555
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริ ษัท Software ได้เ ข้ามาสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 4 จ านวน 12 คน เพื่อร่ วมงานตามข้อตกลง
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง ผลการสั ม ภาษณ์ ท าให้ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ท างด้ า น
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับน้อย
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นาเสนอรายงานผล
การดาเนินงานการจัดการฝึกอบรม งวดที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรฯ กับ
SIPA โดยมีนักศึกษาที่ร่วมการฝึกอบรม จานวน 27 คน ผ่านการประเมินผลเพื่อเข้า
ทางานร่วมกับ SIPA จานวน 24 คน
นักศึกษาของหลักสูตรที่เข้าร่วมนาเสนอผลงาน NSC แล้วผ่านรอบแรกแล้วนั้น จะเข้าร่วม
นาเสนอผลงานรอบที่ 2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
และ อาจารย์กติ ติกร หาญตระกูล เป็นผู้ควบคุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จัดการบรรยายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีชีวภาพ จั ดค่า ยพั ฒ นาทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม จังหวัด
พะเยา เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 และ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ า ในวันที่ 20 มกราคม
2555
การประชุมร่วมกับหัวหน้าภาควิชาเคมีทั่วประเทศ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เพื่อหาข้อสรุปใน
การออกข้อ สอบกลาง เพื่อใช้ใ นการสอบขอใบประกอบวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์ ท างเคมี
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27.รับทราบ

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ

2.รับทราบ

3.รับทราบ

สาหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านเคมี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
การแข่งขั นกีฬ าบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รั บรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวน
พาเหรด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดเชียร์ลดี เดอร์

การสรุปคะแนนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ประเมินใน
ปีงบประมาณ 2555
และขอความร่วมมือหลักสูตรหรือผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกรุณาส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมในตัวบ่งชี้ท่มี คี ะแนนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังต่อไปนี้
ตัวชีว้ ัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชีว้ ัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดที่ 14 การพัฒนาอาจารย์
การอนุ มั ติ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี 2555 เพื่ อ ปรั บ อั ต รา
เงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวในอัตราที่สูงขึ้ น นั้น เกี่ยวกับกระบวนการเสนอเพื่อขอปรับ
อัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวแต่ละคน ให้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย
การพัฒนาทักษะด้า นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ให้งานบริการ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา เชิญชวน อาจารย์ในคณะฯ สอนเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งวันใน
หนึ่งสัปดาห์ หรือการใช้ส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษและ
ต่อยอดไปถึงการประกวดสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษในอนาคต

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.รับทราบ
การเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ประจาปี
2554
ประเภทข้าราชการ เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
ประเภทลูกจ้างประจา เสนอชื่อ นายนริศ เจริญ
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อ ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์
ประเภทพนักงานราชการ เสนอชื่อ นายถวิล อินทนนท์
2.รับทราบ
การจั ดล าดั บ ความส าคัญ ของรายการครุ ภั ณ ฑ์ที่ หลั ก สู ตรเสนอมา โดยพิ จ ารณาจาก
นโยบายของกองแผนงาน คือ ทบทวนรายการครุภัณฑ์ที่ได้เสนอขอในปีงบประมาณ
2555 หากยั ง มี ค วามจ าเป็ น ให้ น ามาตั้ ง รวมกั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการเสนอขอในปี
งบประมาณ 2556และจัดลาดับความสาคัญใหม่ หากรายการใดที่ไม่นากลับมาขอใหม่ให้
ชี้แจงเหตุผลประกอบ และนโยบายคณะวิทยาศาสตร์ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
คือ ทบทวนรายการครุภัณฑ์ เดิมในปีงบประมาณ 2555 เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร
ใหม่ ปีการศึกษา 2554 และในรายการครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2556เพื่อรองรับการ
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เปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2555 แล้วจึงมีมติเรียงลาดับความสาคัญของครุภัณฑ์ที่จะ
เสนอของบประมาณ
เรื่องอื่นๆ
1.รับทราบ
2.รับทราบ

3.รับทราบ

4.ให้ความเห็น

การจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555
การแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทองได้เข้ารับรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อแสงสายพันธุ์แม่โ จ้ 2” ในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2555
พฤติกรรมและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการรักษา
ความสะอาดการใช้ห้องเรียน การแสดงออกด้านวาจาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อ
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ ขาดจิตอาสาในการช่วยงาน ตลอดจนการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ อีกมากมาย
การจัดทาร่างโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

