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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556
ณ หองประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ
--------------------------เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ

3.รับทราบ

4.รับทราบ
4.รับทราบ

5.รับทราบ
6.รับทราบ

7.รับทราบ
8.รับทราบ
9.รับทราบ
10.รับทราบ
11.รับทราบ

การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลั กเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
เลื่อนเงินเดือนและคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
การแสดงขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ใหความรวมมือในการเปนตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร เขารวมจัดนิทรรศการในกิจกรรม
KM Fair 2013 “วิถีคนวิธีงาน” 80 ปแมโจ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
ตามที่คณะฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดจัดสงไป
ยังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบแลวนั้น บัดนี้จะสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะฯ โดยงาน
บริหารและธุรการ ไดจัดทํารายงานตามรายงานผลการดําเนินการดานพัฒนาบุคลากร รอบ
12 เดือน (ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) เปนที่เรียบรอยแลว
สรุปรายรับ – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได เดือนสิงหาคม 2556
สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ.2557 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
แผนงาน การเรี ย นการสอน งานจั ด การศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
การจัดทํ าสรุปผลการวิเคราะหองคกร Swot Analysis จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพื่อ
สรุ ปผลการดํ าเนิน งานประจํ าป 2556 และจั ด ทําแผนปฏิบัติก ารประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ในวัน ที่ 5 กั นยายน 2556 ณ โรงแรมรวี วารี รี สอรท แอนสปา อ.แมแตง
จ.เชียงใหม
สรุปผลคะแนนของรายวิชาตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556
สรุปการจัดทํา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2555
แนวทางการจัดทําขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557
เพื่อรองรับการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน ในปพ.ศ. 2558
รายงานผลการดําเนินงานโครงการจุดประกายนักวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ระหวางวันที่ 13 – 14 กันยายน 2556
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12.รับทราบ
13.รับทราบ
14.รับทราบ

15.รับทราบ

16.รับทราบ

17.รับทราบ

18.รับทราบ

19.รับทราบ

รายงานผลการดํ าเนิ น งานโครงการสานสั มพัน ธน องที่อาสาบําเพ็ญประโยชน เพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556
การสงผลคะแนนแก I หรือผลคะแนนวาง ประจําภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา
2555
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูนอกหองเรียนดวยฐานเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและการเกษตร ใหแกนั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนปริ นสรอย
แยลสวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2-4 9 และ 11-12 กันยายน 2556
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจความตองการและติดตามผลการเรียนรูของชุมชน
ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง และเทศบาลเมืองแมโจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2556
คณะฯ ไดเขารวมจัดนิทรรศการประกวดผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่ไดรับ
งบประมาณเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556
ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ
คณะฯ จั ด โครงการมุ ทิ ต าจิ ต อาจารย ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการของคณะวิ ท ยาศาสตร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ หองบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ มีอาจารยที่
เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยพึ่งพร เนียมทรัพย
รองศาสตราจารยรั ง สิ ต ศิ ริ รั ง ษี ได รั บเชิ ญให ไ ปเปน วิทยากรในโครงการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการในหัวขอเรื่อง Quick Test Professional for Beginner ระหวางวันที่ 12 – 15
กันยายน 2556 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร SIPA กรุงเทพมหานคร
รถกระบะ HENO ของคณะฯ จะทําการตรวจรั บครุภัณฑ ในวันที่ 24 กัน ยายน 2556
และจะเริ่มใหบริการไดเมื่อไดรับจดทะเบียนเปนที่เรียบรอย

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ

2.รับทราบ

3.รับทราบ

รายงานค า คะแนนการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (ตามตั ว บ ง ชี้ สกอ.และ สมศ.) คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2555 ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง
4.30 (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ รวม 36 ตัวบงชี้)
การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
1. สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม 5 ส ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2556 (โดยมีร ายละเอียดดังเอกสาร
วาระการประชุมที่นําเสนอ)
2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจําป 2556 ครั้งที่ 2
ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร
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เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เห็นชอบและ
เสนอความเห็น

การจัดลําดับสิทธิ์ลาศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2257
- เห็ น ชอบการลาศึก ษาต อภายในประเทศ (แบบเต็ มเวลา) นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย
พนั ก งานมหาวิทยาลั ย ตํ าแหน ง อาจารย (ผูส อนประจําหลั กสู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร)
- กรณีของ นายสรรเพชญ เที่ยงเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย (ผูสอนประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ) เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาที่ขออนุมัติไปลา
ศึกษายังไมตรงตามความตองการในสาขาวิชาที่สังกัด ประกอบกับอาจกระทบกระเทือนตอ
อัตรากําลังที่มีอยูในสาขาวิชา ณ ปจจุบัน จึงขอใหกลับไปทบทวนสาขาวิชาที่จะลาศึกษาตอ
และยื่นความจํานงลาศึกษาตอในปถัดไป

2.รับทราบ
3.เห็นชอบ
4.เห็นชอบ
5.รับรอง
6.อนุมัติ
7.รับรอง
8.รับรอง
9.เสนอ
ความเห็น

การเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
การใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานดานเทคนิคในโครงการ IAESTE
Thailand ประจําป 2557
การรวมสนับสนุนทุนวิจัยระหวางตนสังกัด กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รายงานการประเมิ น ผลการสอนของคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน ของ
นางสาวฐิติพรรณ ฉิมสุข
การขออนุมัตจิ างเหมาบํารุงรักษาลิฟท
รายงานการประเมิ น ผลการสอนของคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนของ
นายกิตติกร หาญตระกูล
รายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ลวงหนา) ของ
นางสาวแสงทอง พงษเจริญกิต
การจัดทําเอกสารประกอบการสอน กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
1.รับทราบ
2.เห็นชอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
การขออนุมัติจางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุงและหมัด ประจําป 2557

