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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.รับทราบ

2.รับทราบ
3.รับทราบ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถบัสฯ เพื่อเป็นพาหนะในโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะฯ ระหว่างวันที่ 11 – 15
มีนาคม 2555 จากงบสารองหน่ายงาน จานวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผลการประเมินผูบ้ ริหาร ประธานหลักสูตร และหน่วยงานภายใน สานักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2554
การจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 1 แนวทางในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ
- ครั้งที่ 2 แนวทางในการปฏิบัติงานของสายวิชาการ
- ครั้งที่ 3 การประเมินหลักสูตร

4.รับทราบ

5.รับทราบ

รายงานแผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ
สรุปรายรับ – จ่ายจริง คณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การปรับโครงการอบรมการประมวลผลทางมัลติมีเดีย เป็น โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมด้าน
ภาษา .NETสาหรับสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

6.รับทราบ
7.รับทราบ
8.รับทราบ
9.รับทราบ
10.รับทราบ
11.รับทราบ
12.รับทราบ
13.รับทราบ

การปรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันอะตอมเกมส์ เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
การบริหารจัดการองค์กรนักศึกษา
เพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย
ยกเลิกโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม
ยกเลิกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมทางด้านบริการวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6
เดือน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารวาระการประชุมที่นาเสนอ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
การรวบรวมและจัดทาสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จานวน
ทั้งสิน้ 7 รายวิชา
การสรุปรายละเอียดการจัด โครงการต้อนรับพี่บัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
การสรุป รายละเอียดการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร
นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555
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14.รับทราบ

15.รับทราบ
16.รับทราบ
17.รับทราบ

18.รับทราบ

19.รับทราบ
20.รับทราบ

การสรุป ปัญ หาและอุป สรรคในการจัด สอบปลายภาค ประจาภาคการศึก ษาที่ 2/2554 ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารวาระการประชุมที่นาเสนอ จึง
ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
การสรุป สถานภาพหลัก สูต รที่กาลัง ดาเนิน การปรับ ปรุง /พัฒ นา ให้เ ป็น ไปตามกรอบคุณ วุฒิ
มาตรฐานการศึกษา 2555 (TQF)
การทาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง
เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูนในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555
การลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับโรงเรียนลาปางกัลยาณี เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 โดยมีเจตจานงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลาปางกัลยาณี โดยจะจัดกิจกรรม
เสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
การจั ด ให้ มี ก ารให้ ทุ นวิ จั ย ประเภทต่ า ง ๆ ประจ าปี ง บประมาณ 2555 เพื่ อเป็ นการสนั บ สนุ น
นโยบายการส่งเสริมงานวิจัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะจัดโครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทางสาขาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จูลิน ลิคะสิริ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล มาบรรยาย
พิเศษ ในวันที่19 – 20 มีนาคม 2555

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ
2.รับทราบ

3.รับทราบ
4.รับทราบ
5.รับทราบ

การน าเสนอข้ อมู ล สรุ ป คะแนนตัว บ่ง ชี้ และเกณฑ์ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิน คุณ ภาพภายนอก รอบ 3
ประเมินในปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ เพื่อลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1
คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2554
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 กาหนดจัดขึน้ ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2555 ณ จังหวัดเชียงราย จึงขอแจ้งวให้ที่
ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนีจ้ ะมีหนังสือแจ้งไปยังหลักสูตรต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
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6.รับทราบ
7.รับทราบ

8.รับทราบ

9.รับทราบ

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มีภาควิชารองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ ได้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตามที่ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติให้จัดโครงสร้างหลักสูตรอบรมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่
19 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2555 นั้น บัดนีไ้ ด้ทาหนังสือแจ้งไปยังผูเ้ ข้าร่วมอบรมเพื่อทราบใน
รายละเอียดและกาหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างโครงสร้างหลักสูตรอบรมสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
(สายบริหารและสายช่วยวิชาการ) นั้น ขณะนีผ้ ู้รับผิดชอบกาลังดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อขอ
อนุมัตโิ ครงการและประสานงานด้านต่าง ๆ หากดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งเวียนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรณีที่ไม่มภี าควิชาเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยคณะฯ จะมีการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรูใ้ ห้แก่
บุคลากรสายวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการเขียนบทความทางวิชาการ
ในกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งจะได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะฯ ที่มปี ระสบการณ์
และเทคนิคด้านต่าง ๆ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการด้านการสอนที่ทาให้นักศึกษา
สอบผ่านเยอะขึน้

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.รับทราบ
2.รับทราบ

3.รับรอง
4.รับทราบ

รับรองผลการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
การเสนอรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาจัดสรรร้อยละและ
วงเงินเพิ่มสาหรับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
- ประเภทสายวิชาการ ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
- ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ว่าที่รอ้ ยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์
การรายงานผลการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของ อาจารย์สติ า
ชากฤษณ์
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ ประจาปีการศึกษา 2554
ในการนี้มผี เู้ สนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาดังนี้
- ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวรัชดาภรณ์ ปันทะรส
- ด้านการวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
- ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาน

5.รับทราบ

การขอใช้เงินงบส ารองหน่ว ยงาน (งบกลาง 3% คณะ) เพื่อทาความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจาปี 2554 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 116,250 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)
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6.เห็นชอบ
7.รับทราบ
8.เห็บชอบ

9.เห็นชอบ
10.เห็นชอบ
11.รับทราบ

12.รับทราบ

การขอใช้เงินงบสารองหน่วยงาน (งบกลาง 3% คณะ) เพื่อจัดซื้ออะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์สาหรับ
ซ่อมแซมเครื่องสารองไฟฉุกเฉินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
การแบ่งสรรเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2555 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
การต่อสั ญญาเช่าพื้นที่ของบุคคลภายนอกทั้ง 4 ราย1) ร้านรักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 2) นาย
ภิญโญ บัวสุ ข 3) นายสั มพั นธ์ ตาติวงค์ และ 4)นางสิ ริเ พชร ไทยถาวร (ตั้ งแต่ วันที่ 1 เมษายน
2555 – 31 มี นาคม 2556) และในการต่ อสั ญญาเช่ าพื้ นที่ ฯ ครั้ งต่ อไป ให้ งานคลั งและพั สดุ
ดาเนินการประกาศให้เช่าพืน้ ที่ดังกล่าวเป็นครั้ง ๆ ไป
การขออนุญาตขยายพืน้ ที่การให้บริการถ่ายเอกสาร ร้านรักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
การขอเลื่อนการสอบไล่ของ นายชนะชัย เวียงบรรพต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใน
รายวิชา ฟส 107 หลักฟิสิกส์
ร่างกาหนดและกิจกรรมการจัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลาปาง
กัลยาณี
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปี 2555

