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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องเพื่อทราบ
1.รับทราบ
การประชุมเกี่ยวกับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.รับทราบ
ข้อเสนอจากผู้อ่านจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
3.รับทราบ
การจัดการความรู้
- วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการปฏิบัตงิ านสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
- วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
- วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หัวข้อ “แหล่งทุนวิจัยและการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของ
คณะฯ”และ “การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ”
4.รับทราบ

12.รับทราบ

ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานแผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่
31 มกราคม 2555
การปรับงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการใช้โปรแกรมสาเร็จ
สาหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การขอบรรจุโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปี 2555
การขอบรรจุโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทาวิจัยวิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ
การขอบรรจุโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
การขอบรรจุโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “เทคนิค Real-time PCR และการประยุกต์ใช้”
การขอบรรจุโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
การขอบรรจุโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาทุนเรียนดีฯ

13.รับทราบ

การขอบรรจุโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

5.รับทราบ
6.รับทราบ
7.รับทราบ
8.รับทราบ
9.รับทราบ
10.รับทราบ
11.รับทราบ
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14.รับทราบ

รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2555 ในรอบ 3 เดือน เพื่อ
รายงานผลและติดตามความก้าวหน้าการจัดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยขอให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดไว้

15.รับทราบ
16.รับทราบ

การขอพิจารณาอนุมัติปรับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2555ประจาเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2555และการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2555
รวบรวมและจัดทาสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนธันวาคม 2554 จานวนทัง้ สิ้น 2
รายวิชา

17.รับทราบ
18.รับทราบ

สรุปสถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง /พัฒนา ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
การศึกษา 2555 (TQF) ซึ่งได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
พร้อมรายชื่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

19.รับทราบ

สรุปรายละเอียดการจัด โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2555

20.รับทราบ

สรุปรายละเอียดการจัด โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2555
การสรุปรายละเอียดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ส่ง รายชื่อ นัก เรี ยนทุ นเรี ยนดีโ ครงการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ( ทุ นเรี ย นดีวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555 ไปยังสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารของผู้สมัครให้คณะฯ ดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2555 (ระบบรับตรง) ซึ่งคณะฯ ได้จัดส่งไปยัง
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์ที่จะออกไปนิเทศสหกิจศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐาน
และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
การจั ด โครงการต้ อ นรั บ พี่ บั ณ ฑิ ต ที่ เ ข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ครั้ ง ที่ 34 ในวั น เสาร์ ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2555 มีการจัดซุ้มของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ บริเวณหน้าอาคารจุฬาภรณ์สาหรับให้
บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายภาพ
ด้วยงานบริการการศึกษาฯ ได้แจ้งกาหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2554 ของหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ไปยังคณาจารย์เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอความกรุ ณาหลักสูตรกาชับให้อาจารย์ผู้ สอนดาเนินการตาม
กาหนดการดังกล่าวด้วย
การจัดโครงการนิทรรศการนาเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ

21.รับทราบ
22.รับทราบ
23.รับทราบ

24.รับทราบ

25.รับทราบ

26.รับทราบ

27.รับทราบ
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28.รับทราบ

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2555
การจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555

29.รับทราบ

การจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน เมื่อ
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555

30.รับทราบ

การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 วิชา วท 498 การ
เรียนรู้อิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญากับ
งานวิจัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
การจัดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและแบ่งปันน้าใจสู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ป่าก่อ ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2555
การจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี วิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 วิชา วท 498
การเรียนรู้อิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง Application of GC-Olfactory and GC – MS
on Valatile Compands เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555
การจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิชา วท 498
การเรียนรู้อิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่ – แพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ณ
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์และศิษย์ก่อนจบหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์ได้ให้ข้อคิดแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบหลักสูตร ณ หลักสูตรฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
หลักสูตรฯสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี มาบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาเกี่ยวกับเรื่อง oop design วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
หลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เรียนเชิญ Prof. Greenlaw Kaymond จาก United States
Naval Academy มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาเกี่ยวกับเรื่อง Introduction to Cyber
Security เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษากับบุคลากรของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตประจาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมอาคารเสาวรัจ นิตย

31.รับทราบ

32.รับทราบ
33.รับทราบ

34.รับทราบ
35.รับทราบ
36.รับทราบ
37.รับทราบ

38.รับทราบ
39.รับทราบ

40.รับทราบ
41.รับทราบ
42.รับทราบ
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43.รับทราบ

44.รับทราบ

45.รับทราบ

วรรธนะ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรม Excel
และ Access รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2555
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยการจัดอบรมวิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ณ ห้องบรรยายสาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2555
การศึก ษาดูง านภาคอุตสาหกรรมของนัก ศึก ษาสาขาวิชาเคมี เพื่อนานัก ศึก ษาสาขาวิช าเคมี ชั้นปี 4
ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริษัท เบทาโกร นอร์ธเทอร์น จากัด โรงงานอาหารสัตว์
ลาพูน จังหวัดลาพูนและบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด
(มหาชน) จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต แจ้งว่าได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
Real-time PCR และการประยุกต์ใช้ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์
และผู้ สนใจ ได้ เ รี ยนรู้ เข้ า ใจในเทคนิ ค Real-time PCR และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ตลอดจนได้ ท ราบถึ ง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของเทคนิค Real-time PCR
เนื่องในงานพิธีพ ระราชทานปริญญาบั ตร วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2555 นี้ ขอให้บุคลากรที่มาให้การ
ต้อนรับบัณฑิต ออกจากอาคารของคณะฯ ทุกอาคารก่อนเวลา 11.00 น. และในปีน้ีองครักษ์ได้ย้ายไป
ใช้คาวบอยเทียเตอร์ เพื่อเป็นห้องพักและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแทน โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องบรรยาย 1108 เป็นห้องพักสาหรับวงค์ดุริยางค์แทน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารโจรกรรมทรั พ ย์ สิ น ในรถยนต์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวนหลายครั้ ง จึ ง ขอ
ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและโปรดระมัดระวังทรัพย์สิน อย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถยนต์ เพราะอาจถูกทุบ
กระจกและโจรกรรมทรัพย์สินได้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ
การนาเสนอข้อมูลสรุปคะแนนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ประเมินใน
ปีงบประมาณ 2555
2.รับทราบ
การกาหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
3.รับทราบ
ร่างโครงสร้างหลักสูตรอบรมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 21 พฤษภาคม
2555
4.เห็นชอบ
ร่างโครงสร้างหลักสูตรอบรมสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ (สายบริหารและสายช่วยวิชาการ)
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เห็นชอบ
2.รับทราบ

การขออนุมัตใิ ช้เงินสารองหน่วยงานคณะฯ เพื่อจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศประจาห้องบรรยาย 2105
อาคาร 60 ปีแม่โจ้ จานวน 2 เครื่อง เพื่อนามาทดแทนเครื่องเก่า
การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกลี่ยตาแหน่งและอัตรากาลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3.เห็นชอบ
การอนุมัตใิ ช้งบสารองหน่วยงาน (งบกลาง 3% คณะ) ซือ้ กล่องใส่กระดาษชาระแกนเล็ก
4.ให้ความเห็น การขออนุมัตสิ ง่ ผลคะแนนรายวิชา ทส 211 การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ ภาคเรียนที่ 1/2554
5.เห็นชอบ
ร่างแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ ซึ่งสามารถสรุปรายวิชาศึกษา
ทั่วไปบูรณาการได้ 3 – 4 รายวิชา คือ การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมชาวอาเซียน
ภาษาชนอาเชียน และการติดต่อสื่อสารในกลุ่มอาเซียน
6.เห็นชอบ
การส่งผลคะแนนรายวิชา คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์ ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของ นางสาวกนกนภา รุญ
เจริญ รหัส 5203103301
7.เห็นชอบ
การจั ดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2555 ส่วนภู มิภาค ระหว่า งวั นที่ 16 – 18
สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมการจัดงานดังนี้
1) กิจกรรมตามประเพณี
- พิธถี วายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
- นิท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ แ ละพระปรี ช าสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2) กิจกรรมที่เลือกดาเนินการ (ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม)
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
- การแข่งขันหุ่นยนต์ K’nex
เรื่องอื่น ๆ
1.เห็นสมควร

การจัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ที่ 10 (Science & tech) เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2555 ให้ยังคงมีการจัดโครงการดังกล่าวครั้งต่อไป เนื่องจากจะเป็นเวทีสาหรับให้นักศึกษา
ได้แสดงศักยภาพในด้านการนาเสนอผลงานทางวิชาการและฝึกประสบการณ์การนาเสนอก่อนสาเร็จ
การศึกษา

