สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
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คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 4 คน หมดวาระตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน
2555 และได้ดาเนินการจัดทาแต่งตั้งคาสัง่ แต่งตั้งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ใหม่
การให้รางวัลสาหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้าน ต่าง ๆ ประจาปี 2554
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2555
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2555
การอนุมัติงบสารองหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปั๊ม
แรงดัน อาคาร 60 ปีแม่โจ้
การประเมินกิจกรรมในโครงการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการในหัวข้อ
“ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา”
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ ระหว่างวันที่ 17
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555
รายงานแผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
และสรุปรายรับจริง – จ่ายจริง คณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
การปรับโครงการนานักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
เป็นโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางด้านกีฬา
การปรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นโครงการศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ของชุมชน
การปรับชื่อโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่ม
วิชาสหกิจเป็นโครงการบริหารจัดการรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา
การปรับงบประมาณโครงการนิเทศสหกิจแหล่งงบประมาณเดิม
การเพิ่มโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Latex สาหรับกลุ่มสหกิจ
การเพิ่ม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา
การเพิ่มโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลาภาพจากวัยเรียนสู่วัยทางาน
การเพิ่มโครงการฝึกทักษะการเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
สถิติ ชัน้ ปีที่ 4
การเพิ่มโครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวัสดุศาสตร์
การเพิ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัตกิ าร
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การปรับงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การยกเลิกโครงการยุวไอที
การเพิ่มโครงการแคมป์ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การยกเลิกโครงการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
การยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดจาแนกสายพันธ์สิ่งมีชีวิต
การยกเลิกโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสาหรับบุคลากร สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การเพิ่มโครงการไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การปรับงบประมาณโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
การปรับงบประมาณโครงการอบรมการใช้งานชุดคาสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพืน้ ที่
รหัสเปิด
สรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนเมษายน 2555
สถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง /พัฒนา ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
การศึกษา 2555 (TQF) ซึ่งได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
สรุปรายละเอียดการจัดโครงการค่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2554
รายงานการจัดโครงการสารวจความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2555
การจัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อบรมเชิงปฏิบัติการ
หุ่ นยนต์ ) ให้ กั บนั กเรียนในระดั บมั ธยมศึ กษา ตลอดจนผู้สนใจในเขตจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และ
ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2555 คณะฯ
การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Shedding New Light of Disease (SPEC 2012)
ระหว่างวันที่ 12 -16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม เลอเมอร์ริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของ
อาจารย์ร่นุ ใหม่ ประจาปี พ.ศ.2555
ผลการเข้าร่วมงานรดน้าดาหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจาปี 2555 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับ
รางวัลชมเชยในการประกวดขบวนพาเหรด และรางวัลรองชนะเลิศอั นดับที่ 2 ในการประกวด
ส้มตา

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ

สรุปคะแนนการประเมินผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 3 (สมศ.) ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งผล
ปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนการประเมินไม่ถึงเป้าหมาย ทีต่ ้องขอความร่วมมือหลักสูตรช่วย
ผลักดัน ดาเนินการ หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะฯ สามารถมีคะแนนเพิ่มขึ้น

3

2.รับทราบ
3.รับทราบ

4.รับทราบ
5.รับทราบ
6.รับทราบ
7.รับทราบ

การปรับเปลี่ยนกาหนดการกิจกรรม 5 ส Big cleaning day
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลจะทาการตรวจให้คะแนนพื้นที่กิจกรรม 5 ส
ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม 2555 และจะสามารถแจ้ ง ผลการตรวจประเมิ น ได้
ประมาณเดือนสิงหาคม 2555
ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์ในสายตรงคณบดี และกล่องรับฟังความคิดเห็น
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มีภาควิชา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรภายในคณะฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินของสมศ.
การขยายพืน้ ที่ในการให้บริการถ่ายเอกสาร ของร้าน รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
ความคืบหน้าการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา คพ 203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาวลัคนา วัฒนะชีวะกุล
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกในส่วนกองทุนสนับสนุน
วิชาการคณะ
แนวทางการจัดทาแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการบุคลากร ครั้งที่ 2
ประจ าปีง บประมาณ 2555 (1 เมษายน 2555 – 30 กั น ยายน 2555) คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การขออนุญาตลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการของ นางรจพรรณ นิรัญศิลป์
สรุปจานวนผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์
ผลการศึกษาประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554

