สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3.รับทราบ
4.รับทราบ
5.รับทราบ
6.รับทราบ
7.รับทราบ
8.รับทราบ
9.รับทราบ
10.รับทราบ
11.รับทราบ

การเสนอชื่ อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
การอนุมัตงิ บสารองหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศ
ปฏิทินการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากร
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
ผลการประเมินการจัดโครงการการจัดการความรูข้ องคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การทา
วิจัยในชัน้ เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการการจัดการความรูข้ องคณะวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ การ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดทางบประมาณเงินรายได้
สรุ ป รายรั บ – รายจ่ า ยจริ ง แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ พั ฒ นาการศึ ก ษา
งบประมาณเงินรายได้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา มียอดรายจ่ายจริง ร้อยละ 30.01 มี
ยอดคงเหลือ ร้อยละ 69.99
งบประมาณเงินรายได้ มียอดรายจ่ายจริง ร้อยละ 23.84 มียอดคงเหลือ ร้อยละ 76.16
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
รายชื่อโครงการที่ขออนุมัติบรรจุและปรับงบประมาณโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาเคมีเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการเทคนิคการป้องกันตัวจากภัยสังคม
 การปรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการเปิด/ปรับปรุงรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และรายวิชาที่สนับสนุนการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
 การเพิ่มโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ 2556
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12.รับทราบ
13.รับทราบ
14.รับทราบ
15.รับทราบ
16.รับทราบ
17.รับทราบ
18.รับทราบ
19.รับทราบ
20.รับทราบ
21.รับทราบ

22.รับทราบ
23.รับทราบ
24.รับทราบ

25.รับทราบ

26.รับทราบ
27.รับทราบ

ก าหนดการจั ด โครงการสั มมนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่อ ทบทวนแผนปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
สรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สรุปความคืบหน้าของสถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง /พัฒนา ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
11 (Science and tech) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเ ทศก่อนสาเร็จการศึก ษา เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2556
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการต้อนรับพี่บัณฑิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนการเปิด /ปรับปรุงรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และรายวิชาที่สนับสนุนการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
กาหนดการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันจรวดขวดน้าระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-14
กุมภาพั นธ์ 2556 ณ สนามแข่งขัน องค์การพิพิธ ภัณฑ์วิท ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
จังหวัดปทุมธานี
ผลการประชุ ม หารื อ เตรี ย มงานค่ า ยวิ จั ย โครงงาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาปางกัลยาณี ในระหว่างวันที่ 27-29
มีนาคม 2556
รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Informtion System and Application”
Professor Dr. Serge Miguet จาก Institute de la Communication,University Lumiere Lyon
2 ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และได้ เ ป็ น วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษ ในหั ว ข้ อ “Informtion
System and Application” ณ อาคาร 60 ปีแม่โจ้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
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28.รับทราบ
29.รับทราบ
30.รับทราบ
31.รับทราบ
32.รับทราบ

33.รับทราบ

34.รับทราบ
35.รับทราบ

การประกาศผลการพิจารณาให้ทุนวิจัย ประเภทต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รอบที่ 1
หลักสูตรฯ สาขาวิชาสถิติได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2556 และช่วงเย็นของวันที่ 15 มีนาคม 2556 จะนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
อาจารย์ ใ หม่ ม ารายงานตั ว ปฏิบั ติ ง าน ณ หลั ก สู ต รฯ สาขาวิ ช าพั น ธุ ศ าสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 1
มีนาคม 2556 จานวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
หลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมฯ จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ในวันที่ 15 มีนาคม
2556
การโครงการบ่ม เพาะและเตรีย มความพร้ อมบุ คลากรเพื่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรมพัฒนาคนระบบ Entry Level รุ่นที่ 3 สาหรับคณะสัตวศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1115 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25561 เลขานุการคณะฯ และนางสาวสุภาพร แก้วถาวร ได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เนื่องในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี
2556 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลและการรณรงค์ประหยัดพลังงานให้ลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผา่ นมา
การดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 16 มีนาคม 2556 นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงวัน
ดับกระแสไฟฟ้าจากเดิม เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2556

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ
2.รับทราบ

รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม 5 ส ประจาปี 2556 ครั้งที่ 1
ไม่มขี ้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์ในสายตรงคณบดี และกล่องรับฟังความคิดเห็น

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.รับรอง
2.เห็นชอบ
3.เห็นชอบ

การรับรองผลการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การขอรับการประเมินผลการสอน (ล่วงหน้า) ของนางสาวฐิติพรรณ ฉิมสุข
การเสนอชื่ อ บุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กอาจารย์ ตั ว อย่ า งของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
ประจาปีการศึกษา 2555
- ด้านการเรียนการสอน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
- ด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์
- ด้านการบริการวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
- ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เสนอชื่อ

4
4.ให้ความเห็น การพิจารณา มคอ.3รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ หลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ
กลับไปแก้ไขรายละเอียดแล้วจัดส่งมายังงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาอีกครั้ง
หนึ่ง
5.เห็นชอบ
การขอเปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ (หลักสูตร พ.ศ.2557)
6.เห็นชอบ
การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ร้านรักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ และ
นางสิริเ พชร ไทยถาวร นายภิญ โญ บัวสุข และนางสาวอนันตญา แก้วแจ่ม (เดิมนาย
สัมพันธ์ ตาติวงค์) (กองอาคารสถานที่ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ
แล้ว ที่ประชุมก็เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างสาหรับผูเ้ ช่า)
7.เห็นชอบ
การขออนุ ญ าตลาศึก ษาต่อ ภายในประเทศ แบบเต็ม เวลา ระดับ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนางพิกุล ศรีดารัตน์
8.ให้ความเห็น การจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดหลักสูตร
ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวิชาญ ชัยจารัส
เรื่องอื่น ๆ
1.เห็นชอบ

2.เห็นชอบ

การบริหารวงเงินสาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง รอบการประเมิน (1 เมษายน 2556)
ให้บริหารภายในของแต่ละหน่วยงาน(หลักสูตร/สานักงานเลขานุการ) โดยให้หลักสูตร/สานักงาน
เลขานุการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คะแนนการประเมินและคณบดีเป็นผู้คานวณ
วงเงินตามผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
นโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าครองชีพ สาหรับลูกจ้างชั่วคราว สาหรับลูกจ้างชั่วคราว ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เป็นเดือนละ 15,000 บาท โดยอัตราเงินเดือนที่คณะฯ
สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าวได้อยู่ที่อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

