สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
ณ หองประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ
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สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดเชิญประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนปฏิทนิ การศึกษา ประจําป 2557 ในวันที่
23 สิงหาคม 2556
การขอความรวมมือทุกหนวยงานสงผลงานเดนเพื่อเขารวมประกวดดานการจัดการความรูใน
ระดับบุคคลและหนวยงาน ภายในวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยในปนี้คณะฯ ไมได
สงผลงานในระดับหนวยงานเขาประกวด แตในระดับบุคคล อ.ดร.สมนึก สินธุปวน จะสงผล
การเขารวมประกวดในงานดังกลาว
ผลการประเมิน โครงการจั ดการความรู เรื่ อง การพัฒนาศั กยภาพด านการบริห ารจัด การ
สําหรับบุคลากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556
สรุปรายรับ – รายจายจริง แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา /งบประมาณ
เงินรายได เดือนกรกฎาคม 2556
สรุปผลคะแนนของรายวิชาตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556
รายงานผลการดํ าเนิ น งานโครงการประทีปสั มพัน ธคณะวิทยาศาสตร ประจําปก ารศึ ก ษา
2556 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
การจัดโครงการการแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ
ตอนบน เมื่อวัน ที่ 8 – 9 สิ งหาคม 2556 ณ อาคารศู น ยสั ตวศาสตรแ ละเทคโนโลยี
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเขาศึ ก ษาดู งานของโรงเรี ยนมงฟอร ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ไดมาศึกษาดูงานและฝก
ปฏิบัติทักษะทางดานเคมีและชีววิทยา โดยมีคณาจารยและเจาหนาที่จากหลักสูตรฯ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี เปนวิทยากรใหความรู เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2556
การเขาศึกษาดูงานของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2556
การจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาให แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นปริ น ส ร อยแยลส วิ ท ยาลั ย ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 เพื่อศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ในระหวางวันที่ 2 – 4 , 911 และ 12 กันยายน 2556
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การจั ด โครงการอบรมจรรยาบรรณ/จริ ยธรรม ด านการทํ างานวิจั ยสํ าหรั บ นั ก วิจั ยและ
นักศึก ษาระดับบัณฑิต ศึกษา ณ หองประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ เมื่อวันที่ 28 สิง หาคม
2556
หลั กสู ตรฯพันธุศาสตร จั ดโครงการชาวพัน ธุศ าสตร ปนน้ํ าใจแดผูสูง อายุในบานพักคนชรา
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556
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ไมมีการนําเสนอวาระการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส อยูในชวงเวลาการดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะ
วิทยาศาสตร มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารยหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี แตได
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไปเปนที่เรียบรอยแลว

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เห็นชอบ

การเสนอชื่อ นายภานุวัฒน เมฆะ พนัก งานมหาวิทยาลั ย ตําแหน งอาจารย ผูสอนประจํ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เขาร วมประกวดเนื่ องในวัน
เกียรติยศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2556 ประเภทอาจารยที่ปรึกษา
องคกรนักศึกษา
2.เสนอความเห็น การไมปฏิบัติหนาที่ของกรรมการกํากับหองสอบ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556โดย
ใหงานบริการการศึกษาฯ ดําเนินการแจงรายชื่อกรรมการกํากับหองสอบที่ไมมาคุมสอบ ไปยัง
รองอธิการบดีฝายวิชาการและคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย
3.รับรอง
สรุปประมาณการจ าย งบประมาณเงิน รายได ประจํ าป พ.ศ.2557 สําหรั บการบริ หาร
จั ด การงบประมาณของหน ว ยงานภายใต ก ารบริ ห ารงบประมาณในภาพรวมของคณะ
วิทยาศาสตร โดยในส ว นงบประมาณคงเหลื อ จากจั ด สรร จํ านวนเป น 241,030 บาท
ใหนําไปพิจารณาจัดสรรในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2557
4.รับรอง
รายละเอียดแผนความตองการครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2562
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2.รับทราบ

งบสํารองหนวยงาน (คณะวิทยาศาสตร)เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
1. คาทําความสะอาดบริเวณดาดฟาและทางรับน้ํา ของอาคารคณะวิทยาศาสตร
2. คาวัสดุซอ มแซมหองน้ํา
- ฟลัชวาวลชักโครก
- กอกอาง
- สายน้ําดี
- ฝกบัวชําระ
3. กระดาษชําระมวน 800 ม. หนาแกนเล็ก จํานวน 50 หีบ
ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติงบสํารองหนวยงาน (คณะวิทยาศาสตร) สําหรับรายการที่ 1 – 2
เต็มจํานวน แตเนื่องจากงบสํารองหนวยงานจําเปนตองมีการใชจายสําหรับรายการอื่น ที่อาจมี
ความจําเปนเร งดวนในโอกาสถั ดไป ดังนั้ นในรายการที่ 3 อนุ มัติ ให จัดซื้อกระดาษชําระ ใน
เบื้องตนจํานวน 30 หีบ
กําหนดการจัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2557

