สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 22 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
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การรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 ของคณะ/สานัก/
สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานวิสาหกิจต่อสภามหาวิทยาลัย
มติ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการในส่วนของการลาศึกษาต่อภายในประเทศและ
ต่างประเทศ(เฉพาะแบบเต็มเวลาและภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน)
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2555
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้นาเสนอสรุปผลการดูงาน
และประชุมที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555
การจัดส่งผลการประเมินบุคลากรดีเด่น แบบรายงานภาระงานในรูปแบบไฟล์แสกน ( PDF.)
เกณฑ์ตัวชี้วัด และจานวนชั่วโมงตามภาระพันธกิจนัน้
การจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูแ้ ละคณะกรรมการ 5 ส ประจาปี 2556
รับทราบสรุปรายรับ – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555
สรุปงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2556
การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อัตราเลขที่ 746 จากตาแหน่งผู้
ปฏิบัติวทิ ยาศาสตร์ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
การจัดทารายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การรวบรวมและจัดทาสรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนกันยายน 2555
การสรุปความคืบหน้าของสถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง/พัฒนา ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2555
การจัดทาบทสรุปผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับความพึงพอใจของอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ตอ่ การ
ทางานของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
การแจ้งเปิดให้บริการระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (Performance Assess
Learning and Teaching System) เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ประจา
วิชา

2
15.รับทราบ
16.รับทราบ

17.รับทราบ
18.รับทราบ

19.รับทราบ
20.รับทราบ

การจัดทาสรุปผลการประเมินการจัดงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2555 เมื่อ
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2555
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นาโนเทคโนโลยี” ให้กับครูผสู้ อนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2555
การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Shedding New Light on Disease (SPEC 2012)
เมื่อวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2555
การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันจรวดขวด
น้าระดับประเทศครั้งที่ 11 (รอบคัดเลือก) ภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 18
– 21
ธันวาคม 2555
บุคลากรใหม่ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ จานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์
ดร.จีรวรรณ แซ่เล้าและอาจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
การจัดโครงการมินิคอมแคมป์ สาหรับโรงเรียนลาปางกัลยาณี ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม
2555

เรื่องสืบเนื่อง
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ร่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (ปรับแก้จากการทักทวง) ซึ่งเป็นผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับการแต่งตัง้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
ผลการทาบทามผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมานและผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
แบบประเมินผู้บริหารและงานในสังกัดสานักงานเลขานุการคณะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองบทความของ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
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การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของนายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์(ล่วงหน้า)
ของนายกฤษณะ
ลาน้าเที่ยง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ผลการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
แนวทางการจัดทาแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่
1/2556
แนวทางการแต่งตัง้ อาจารย์พี่เลีย้ งสาหรับดูแลและสอนงานให้อาจารย์ใหม่
คาร้องขอเลื่อนสอบไล่ในภาคเรียนที่ 1/2555 ของนักศึกษาจานวน 2 คน
การขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี
ร่างการแบ่งสรรเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.2556
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ร่างตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรเดิม/ใหม่ เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยวิธีรับสมัครตรง (โควตา) และ
admission ในปี
การศึกษา 2556
ประเด็นที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการดาเนินการสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ 1/2555
กรณีการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของว่าที่รอ้ ยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์

เรื่องอื่นๆ
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การทาช่องที่จอดรถบริเวณระหว่างหน้าอาคาร 60 ปี กับตึกจุฬาภรณ์

