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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
--------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3.รับทราบ
4.รับทราบ
5.รับทราบ

6.รับทราบ

7.รับทราบ

8.รับทราบ

9.รับทราบ

การอนุมัตงิ บประมาณส้ารองหน่วยงาน เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ส้าหรับซ่อมห้องน้้าเป็นเงิน
ทั้งสิน้ 12,100 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ้าปีการศึกษา พ.ศ.2558
การแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด มาด้ารงต้าแหน่งผูช้ ่วยคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสานต่อนโยบายด้านกิจการนักศึกษาฯ
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ของผูช้ ่วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และหัวหน้างาน
ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท้าผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัน (ครั้งที่ 2)
ส้าหรับกลุ่มแม่บ้านและผูส้ นใจทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ ห้องบรรยาย 303
และห้องปฎิบัติการคหกรรม 103 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี
ส้านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการจัดประชุมสรุปความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปผลการด้าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการด้าเนินในด้าน
อื่นๆ ร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
ผลการจัดโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557
ผลการด้าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้KM Sharing หัวข้อ “การแนะน้าการ
เขียนข้อตกลงภาระงาน และแนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ประจ้าปี 2557” (รอบที่ 2 : 1 เมษายน-30 กันยายน 2557)เมื่อวันพุธที่
18 มิถุนายน 2557
ผลการด้าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท้าจรวดขวดน้้า ณ ห้องบรรยาย
3100 (เอกภพวิทยา) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในการเข้า
ร่วมแข่งขันจรวดขวดน้้าระดับประเทศ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือตอนบน
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10.รับทราบ

11.รับทราบ
12.รับทราบ
13.รับทราบ

14.รับทราบ
15.รับทราบ
16.รับทราบ
17.รับทราบ
18.รับทราบ

19.รับทราบ

20.รับทราบ

ผลการด้าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้KM Sharing หัวข้อ “การหล่อเทียน
พรรษา” ณ ห้องบรรยาย 3102 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันพุธที่ 2
กรกฎาคม 2557
ผลการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี พ.ศ. 2557ในระหว่างวันที่
17-18 กรกฎาคม 2557
สรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจ้าเดือ น มิถุนายน 2557
รายงานการส่ง มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ประจ้าภาคการศึกษาที่ 2/2556 และมคอ. 5 รายงานผลของ
การด้าเนินการของรายวิชา และ มคอ. 6 รายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ประจ้าภาคการศึกษาที่ 1/2556 ของหลักสูตรต่าง ๆ ณ วันที่ 17
มิถุนายน 2557
รายงานจ้านวนนักศึกษาของคณะฯ เพื่อติดตามการส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ยังไม่
ส้าเร็จตามแผน
สรุปรายรับ – รายจ่ายจริง แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา /
งบประมาณเงินรายได้ เดือนพฤษภาคม 2557
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดครึ่งปี ตุลาคม 2556
– กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์
การจัดโครงการจัดการความรู้ เกี่ยวกับวิธีการหล่อเทียนพรรษา ที่หอ้ งประชุม 1
อาคารจุฬาภรณ์ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557
การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้้าฝนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปี
2557
ณ วัดวาฬุการาม (ป่าแงะ) ต้าบลตลาดขวัญ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 ดังนัน้ กิจกรรมรับน้องใหม่ จึง
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นวันที่ 4- 10 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมพัฒนา
ภายในมหาวิทยาลัยในวันที่ 7 สิงหาคม 2557

การเข้าร่วมโครงการ รายงานผล ประเมินผลโครงการตามแผน ประจ้าปีงบประมาณ
2557 และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ ปิ
ยะพรฮิลล์ พาราไดซ์ ต้าบลเวียงพางค้า อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที23
่ –
24 มิถุนายน 2557
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21.รับทราบ
22.รับทราบ
23.รับทราบ

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3. รับทราบ

4.รับทราบ

5. เสนอความเห็น

เรื่องเพื่อพิจารณา
1. เห็นชอบ

การจัดประชุมการเตรียมความพร้อมส้าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนิ ตนา จูมวงษ์ ลาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
การปลูกต้นอินทนิลของมหาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์ (ฝัง่ อาคาร 60
ปีแม่โจ้) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อถนนอินทนิล

การเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจ้าปี 2557 ครั้งที่ 1
ผลการพิจารณาด้าเนินการก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและ
พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ
สายตรงคณบดี เพื่อสอบถามเรื่องที่คณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติให้เลขานุการที่
ประชุม ประสานงานเรื่องนิยามของเอกสารต้ารา ในส่วนของการเผยแพร่ที่ก้าหนดว่า
“จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
เท่านั้น” เลขานุการที่ประชุมได้ประสานงานกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และจะ
ขอน้าเข้าหารือในที่ประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาการก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
การพิจารณาการประกาศเกียรติส้าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นหากมีบุคลากร ที่
ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในลักษณะดังกล่าว ให้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติว่า ให้คณะฯ ประกาศยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลดีเด่นใน
ด้านที่ถูกเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยด้วย
การร้องเรียนจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านคณบดีได้มอบหมายให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ ได้แจ้ง
กับมายังคณะฯ ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง จึงควรเป็น
หน้าที่รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กับงาน
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
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2. เห็นชอบ

3. รับรอง

4. รับรอง

5. รับรอง

6. รับรอง

7. รับทราบ

เรื่องอื่นๆ
1. รับทราบ

กรณีนักศึกษาของคณะฯ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งท่านคณบดีได้มอบหมายให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาด้าเนินการตรวจสอบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวเรวดี วงศ์มณีรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต้าแหน่ง
อาจารย์ และแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอน
คุณสมบัติการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้าแหน่ง
อาจารย์และแต่งตัง้ อนุกรรมการประเมินการสอน
คุณสมบัติการขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้าแหน่งอาจารย์และแต่งตัง้ อนุกรรมการประเมินการสอน
คุณสมบัติ การขอรับการประเมินผลการสอน (ล่วงหน้า) เพื่อขอก้าหนดต้าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ของ นางสาวช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ข้าราชการผล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้าแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และแต่งตัง้ อนุกรรมการประเมิน
การสอน
การเตรียมความพร้อมส้าหรับการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษา
ของส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รับทราบผลการวิเคราะห์ส้ารวจพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

