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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
เรื่อง การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2๕๕9 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
****************************
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การขับเคลื่อนงบประมาณปี พ.ศ. 2560
1.2 การปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นล่าง
1.3 การส่งนักศึกษาฝึกสหกิจในต่างประเทศ
1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
วิจัย
รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
4.1 แจ้งเพื่อทราบจากสํานักงาน
เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของหลักสูตร (โครงการยุทธศาสตร์ของคณะ) (คณบดี)
5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียตามกรอบ MOU (คณบดี)
5.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามแผน (คณบดี)
5.4 การเร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
5.5 การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
5.6 การรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
5.7 ข้อมูลการใช้งบประมาณผ่านการอนุมัติในระบบ ERP (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
เรื่องอื่น ๆ
จากประธานหลักสูตร

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครั้งที่ 3/2559
เรื่อง การดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
****************************
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การขับเคลื่อนงบประมาณปี พ.ศ. 2560
การขับเคลื่อนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 อย่างน้อยในไตรมาสแรก ควรให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และควรงบ
แผ่นดินก่อน เรื่องครุภัณฑ์การตัดยอดเบิกจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนการซื้อจ้างให้ทุกสาขาสํารวจสารเคมี และให้สั่งซื้อได้
เลย ควรใช้งบแผ่นดินก่อน ประธานหลักสูตรควรแบ่งงานให้ลูกหลักสูตร
1.2 การปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นล่าง
การปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นล่าง ช่างจะเข้ามาดําเนินการปรับปรุงในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เริม่ จากห้อง
104 ช่องรถผ่าน ห้องอ.เอกภักดิ์ ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ห้องสโมสรนักศึกษาย้ายไปอยู่สติวเด้น
ยูเนียน และจะกลายเป็นห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม ห้องภาควิทย์เดิม จะเป็นห้องเรียนสําหรับป.โท และป.เอก ห้องพัก
สิ่งแวดล้อมเดิมจะใช้เป็นห้องศูนย์สื่อ สรุปห้อง 104 ห้องภาควิทย์ เป็นของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรวมห้องพัก ส่วนอาจารย์ที่
อยู่ในภาควิทย์ฯ นั้นให้ย้ายกลับไปยังหลักสูตร ครุภัณฑ์ของภาคเป็นของส่วนกลางทั้งหมด ยกเว้นสาขาวิชา ครุภัณฑ์จะจัด
ตามกรอบเดิม
1.3 การส่งนักศึกษาฝึกสหกิจในต่างประเทศ
1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
วิจัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาทําการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับเรา คือมหาวิทยาฟาฏอนีมีบุคลากรแต่ไม่มีห้องปฏิบัติการ จึงขอมาแลกเปลี่ยนด้าน
งานวิจัยกับเรา โดยมีเป้าหมายคือ สาขาการอาหาร การเกษตร คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 2
วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/255๙

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
วาระที่ 4
เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
4.1 แจ้งเพื่อทราบจากสํานักงาน
ขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์แนวปฏิบัติของคณะ และให้คณะเพิ่มการขอรถ
ให้กับอาจารย์ด้วย ส่วนงานประกันคุณภาพขอให้เจ้าหน้าที่ประกันช่วยไปดูหลักสูตรด้วย ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร ส่วน
นักวิชาการศึกษาควรวิเคราะห์ข้อสอบให้ด้วย ควรซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ
คําสั่งทุกท่านสามารถดูได้จากระบบ HRM ได้

4.2 ความต้องการทุนในประเทศ/ต่างประเทศ
ปี60 ให้พิจารณาว่า ควรจะส่งอาจารย์เรา ไม่ต้องการคนข้างนอก แต่ถ้าส่งคนในต้องดูว่ากระทบหลักสูตร
หรื อไม่ ควรมี คะแนนภาษาอั งกฤษอยู่ ที่ 550 คะแนน ไอเอล 6 คณะจะนั ดอี กครั้ง เรื่ องบุ คลากร มหาวิ ทยาลัยเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ส่วนหลักสูตร คณะเป็นผู้ทํา ด้านพลังงานมาแล้ว 1 คน การพิจารณาทุนควรเปลี่ยนเกณฑ์ โดยใช้สถานการณ์
ชายแดนใต้ให้เป็นประโยชน์ต่อเรา จาก 3.6 ควรต่อลองให้เหลือ 3.2
วาระที่ 5
เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของหลักสูตร (โครงการยุทธศาสตร์ของคณะ) (คณบดี)
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของหลักสูตร เป็นยุทธศาสตร์ของคณะ
5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียตามกรอบ MOU (คณบดี)
ให้อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ตีพิมพ์ ไปนําเสนอ เขาจัดเป็นอินเตอร์ ได้ 1.4 เพื่อตอบ SAR ควรมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้า ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ส่วนอินโดนีเซียได้เชิญเรามา เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ในระยะสั้น ๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางฟิสิกส์
ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี ให้เตรียมตัวไว้
สาขาการอาหาร สาขาการเกษตร เตรียมแลกเปลี่ยนกับ UMK เพราะฟาร์มเขายังสู้เราไม่ได้ ให้เตรียมตัวไว้
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประชุมวิชาการ ทางคณะได้ส่งชื่อ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น และ
ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์ ไปร่วมงาน
5.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามแผน (คณบดี)
ขอยกไปประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กคณะวิทยาศาสตร์ฯ
5.4 การเร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
การเร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการกิจกรรม ให้ดําเนินการล่วงหน้า จัดซื้อวัสดุ ให้เพิ่มรายขื่อผู้ค้า
หากไม่มีในระบบหากเชิญวิทยากรหรือ ทําคําสั่งไปราชการ ให้ดําเนินการล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าต้องการยืมเงินทดรองจ่าย
ต้องเผื่อเวลาในการยืมเงินจากการเงิน 3 วันทําการก่อนจัดกิจกรรม
การจัดซื้อวัสดุนั้น คณะดําเนินการตามระบบ ส่วนเรื่องของนั้นสาขาต้องตามที่งานพัสดุว่าของมาหรือยัง
เพราะมีบางสาขาไปเอาของมาก่อนคณะจึงไม่ทราบว่าหลักสูตรเอาของมาแล้วหรือยัง จึงขอให้หลักสูตรตามของได้ที่พัสดุ
ส่วนรายการที่ไม่มีในระบบให้หลักสูตรไปเพิ่มที่งานพัสดุก่อน และหากชื่อผู้ขายไม่มีในระบบ หลักสูตรก็ต้องไปเพิ่มที่งาน
พัสดุก่อน
5.5 การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร ให้ดําเนินการทําเรื่องผ่านคณะตามขั้นตอน มีหน้าที่ช่วยงานธุรการ
ของสาขา ควรมีความสามารถในงานธุรการ การใช้คอมพิวเตอร์ โดยเอกสารทุกฉบับของสาขาต้องส่งผ่านคณะเพื่อผ่านเรื่อง
ตามขั้นตอน คณะจะปฐมนิเทศขั้นตอนการทํางานให้หรืออาจจะนัดมาแจ้งขั้นตอนการทํางานเรื่องต่างๆเพิ่มเติมเป็นระยะ
กําหนดวันทํางาน สัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์- ศุกร์ ให้หลักสูตรหาคนเอง และส่งมายังคณะ คณะจะดําเนินการทั้งหมดให้ ให้ใช้
คุณลักษณะของงานเหมือนของคณะแต่เปลี่ยนเป็นหลักสูตร และส่งผู้ที่จะปฏิบัติงานมาติดต่อคณะในวันที่ 16 ธันวาคม
2559

ขอรายชื่อกรรมการตรวจรับหลักสูตร 3 คน ผู้ควบคุมงาน 1 คน เพื่อดําเนินการในการจ้างเจ้าหน้าที่
ประจําหลักสูตร
1. สาขาสัตวศาสตร์ อ.จารุณี อ.อนุพล อ.เกตตะวัน ผู้คุม อ.จารุณี
2. สาขาเกษตรศาสตร์ อ.อรุณี อ.พรสวรรค์ อ.สมทบ ผู้คุม อ.อิสริยาภรณ์
3. สาขาชีววิทยา อ.อิสมะแอ อ.ศศิธร อ.อลภา ผู้คุม อ.ฉันทนา
4. สาขาสิ่งแวดล้อม อ.นิธิ อ.วารินทร์ อ.ซันวานี ผู้คุม อ.วารินทร์
5. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อ.ฉวีวรรณ อ.ปิยศิริ อ.ฐิติรัตน์ ผูค้ ุม อ.ฉวีวรรณ
6. สาขาจุลชีววิทยา อ.ซูไบด๊ะ อ.อับดุลเลาะ อ.นุรอัยนี ผู้คมุ อ.ซูไบด๊ะ
7. สาขาเคมี อ.ประยูร อ.อรวรรณ อ.อาอีเซาะห์ ผู้คุม อ.ประยูร
8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พิมลพรรณ อ.อัจราพร อ.ซอและ ผูค้ ุม อ.พิมลพรรณ
9. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.อรรถพล อ.อิสมาแอ อ.สุลยั มาน ผู้คุม อ.อรรถพล
10. สาขาคอมพิวเตอร์ อ.มูนีเร๊าะ อ.พรรณี อ.อิมรอน ผู้คุม อ.มูนีเร๊าะ
5.6 การรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
การรายงานผลการดําเนินงาน คณะได้แชร์ข้อมูลไฟล์การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน ไดรฟ์ อีเมล์
มหาวิทยาลัย ขอให้สาขาวิชาบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในไฟล์ข้อมูล ขอความกรุณาให้สาขาระบุว่า .สาขาวิชา...ได้
ดําเนินการ......เมื่อวันที่.... โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม.... ให้เขียนทุกกิจกรรมที่มีในเอกสารจัดสรรงบประมาณที่คณะแจกให้ อย่า
ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบฟอร์มหรือข้อมูลของสาขาอื่น ให้คณะเพิ่มช่องการดําเนินงานของแต่ละสาขาในการรายงาน
ไตรมาส เพื่อป้องกันสาขาอื่นมาลบ
5.7 ข้อมูลการใช้งบประมาณผ่านการอนุมัติในระบบ ERP (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
คณะได้แชร์ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติในระบบ ERP ผ่านระบบเมล์มหาวิทยาลัยของ
ประธานหลักสูตร
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมประจําภาคเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์

เวลา 13.00 น.
ให้เจ้าหน้าที่โสตดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ประจําห้องเรียนก่อนที่จะมีการเรียนการสอน
ภาระงานสอนทุกคนต้องครบ 15 ภาระงาน
ปิดประชุม เวลา 16.12 น.
(นางอธิพร สมจิตต์)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(ดร.สายใจ แก้วอ่อน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมฝ่ายบริหาร
1. เร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการกิจกรรม ให้ดําเนินการล่วงหน้า จัดซื้อวัสดุ ให้เพิ่มรายขื่อผู้ค้าหากไม่มใี น
ระบบหากเชิญวิทยากรหรือ ทําคําสั่งไปราชการ ให้ดําเนินการล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าต้องการยืมเงินทดรองจ่าย ต้องเผื่อเวลา
ในการยืมเงินจากการเงิน 3 วันทําการก่อนจัดกิจกรรม
2. การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร ให้ดําเนินการทําเรื่องผ่านคณะตามขั้นตอน มีหน้าที่ช่วยงานธุรการของสาขา
ควรมีความสามารถในงานธุรการ การใช้คอมพิวเตอร์ โดยเอกสารทุกฉบับของสาขาต้องส่งผ่านคณะเพื่อผ่านเรื่องตาม
ขั้นตอน คณะจะปฐมนิเทศขั้นตอนการทํางานให้หรืออาจจะนัดมาแจ้งขั้นตอนการทํางานเรื่องต่างๆเพิ่มเติมเป็นระยะ
กําหนดวันทํางาน สัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์- ศุกร์
ขอมติทปี่ ระชุม เรื่อง การลงเวลาทํางานของ จนท. / การแต่งกาย
3. การรายงานผลการดําเนินงาน คณะได้แชร์ข้อมูลไฟล์การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน ไดรฟ์ อีเมล์
มหาวิทยาลัย ขอให้สาขาวิชาบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในไฟล์ข้อมูล ขอความกรุณาให้สาขาระบุว่า .สาขาวิชา...ได้
ดําเนินการ......เมื่อวันที่.... โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม.... ให้เขียนทุกกิจกรรมทีม่ ีในเอกสารจัดสรรงบประมาณที่คณะแจกให้ อย่า
ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบฟอร์มหรือข้อมูลของสาขาอื่น

4. คณะได้แชร์ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติในระบบ ERP ผ่านระบบเมล์มหาวิทยาลัยของประธาน
หลักสูตร

