สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
---------------------------เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.รับทราบ
หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อในประเทศ หลักสูตรแบบปกติ
2.รับทราบ
กาหนดการจัดนิทรรศการงาน KM FAIR ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ใน
หัวข้อ “วิถีคน วิถีงาน”
3.รับทราบ
การเป็นหน่วยงานนาร่องในการจัดทาข้อตกลงภาระงาน ฯ และการรายงานภาระงานฯ
แบบออนไลน์ ในการประเมินเลื่อนขัน้ เงินเดือนตลอดปีงบประมาณ 2556 ของคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ สานักหอสมุด และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.รับทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดทาข้อตกลงภาระงานฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
5.รับทราบ
สรุปรายรับ – รายจ่ายจริง แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งบประมาณเงินรายได้ และการจัดซือ้ จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
6.รับทราบ
การเพิ่ม โครงการสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาทุนเรียนดีฯ ชั้นปีที่
2 ของ
สาขาวิชาเคมี
7.รับทราบ
การเพิ่มโครงการแนะแนวการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8.รับทราบ
การเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ ของสาขาวิชาเคมี
9.รับทราบ
การเพิ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นาโนเทคโนโลยี”งานบริการวิชาการฯ
10.รับทราบ
การเพิ่ม โครงการประชุมแนวทางความร่วมมือด้าน Research และ Center of
Excellence ระหว่างบริษัท IBM และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
11.รับทราบ
การเพิ่ม โครงการสอบวัดความรูเ้ ป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน
ของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12.รับทราบ
การปรับชื่อโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วและการตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์ของข้าว”เป็นเรื่อง “ความปลอดภัยของอาหารที่มีส่งิ มีชีวติ ดัดแปลง
พันธุกรรมเป็นส่วนประกอบ”ของสาขาวิชาพันธุศาสตร์
13.รับทราบ
การปรับงบประมาณ โครงการให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
ของงานบริการการศึกษา
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16.รับทราบ
17.รับทราบ
18.รับทราบ
19.รับทราบ
20.รับทราบ
21.รับทราบ
22.รับทราบ
23.รับทราบ
24.รับทราบ
25.รับทราบ
26.รับทราบ
27.รับทราบ
28.รับทราบ
29.รับทราบ
30.รับทราบ
31.รับทราบ

การยกเลิก โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิชาการ และจริยธรรม
นักวิจัยของสาขาวิชาเคมีประยุกต์
การยกเลิก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมบทความเชิงวิชาการ/วิจัย เพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของงานบริการวิชาการฯ
การยกเลิกโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานบริการวิชาการฯ
สรุปผลคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ ประจาเดือนกรกฎาคม 2555
ความคืบหน้าของสถานภาพหลักสูตรที่กาลังดาเนินการปรับปรุง/พัฒนา ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
การ แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ของ สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์
การ แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชเคมี
า ประยุกต์
การ แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
รายงานผลการ จัดโครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
สรุปรายละเอียดการจัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาภาค
เรียนที่ 1/2555
รายงานผลโครงการสนับสนุนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุม
2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
กาหนดการจัดโครงการมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องเอก
ภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
การรับนักวิจัยชื่อ Manichanh Sayavong จาก National University of Laos นักวิจัย
ในโครงการ Asian Core Program ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2555
การประชุม Meeting Theme: Smart Agriculture Collaboration บริษัท IBM โดย
Mr. Spiros Teleoglou ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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32.รับทราบ

เรื่องสืบเนื่อง
1.รับทราบ
2.รับทราบ
3.เห็นชอบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เห็นชอบ
2.รับรอง
3.รับรอง
4.เห็นชอบ
5.เห็นชอบ
6.เห็นชอบ
7.เห็นชอบ

รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ บัดนีไ้ ด้ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อทาหน้าที่กรรมการประจาคณะฯ แทน
คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนิ ตนา จูมวงษ์
การจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1
การยกเลิกวาระที่ 3.4การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกรณีไม่มีภาควิชา
การสนับสนุนการร่วมทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาอาจารย์ในด้านการวิจัย 2
ประเภททุน
การ พิจารณา การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของ อาจารย์
ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
การสมัครรับตรง (โควตา) และการรับสมัคร
Admission ในสถาบันอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
การขอประเมินผลการสอน (ล่วงหน้า) เพื่อขอ กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
การใช้ระบบ E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ร่างประมาณการรับงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2556 เพื่อจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ กองทุนเพื่อ
การศึกษา งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจาปี 2556

