
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ 4/2561 

ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------------------- 
  

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดทีี่ 13 กันยายน 
2561 มีมติ ดังนี้ 

1. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
 1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 1.2 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS'62) 
 1.3 การทบทวนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจจะมีการปรบัตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 
 1.4 สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาการสารสนเทศที่ด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 เงินรายได้ 
จ านวน 50 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 48 รายการ เป็นเงิน 9,003,900 บาท และไม่สามารถด าเนินการได้ 2 รายการ 
จ านวนเงินรวม 3,637,200 บาท คือ 
    1) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน เป็นเงนิ 2,312,400 บาท เนื่องจากเปิดประกาศ 
เชิญชวนเสนอราคาแล้วแตผู่้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจึงไมผ่่านการพิจารณา 
    2) ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 1,324,800 บาท เนื่องจากเปิด
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาแลว้แต่ไม่มีผู้ยืน่เสนอราคา 
 1.5 ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 รายการ 
เป็นเงิน 14,062,800 บาท 
 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2561 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการขอขยายสัญญาทนุโดยเฉพาะ ทุน วช. โดยให้ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน  
หนึ่งในสี่ของระยะเวลาในสญัญา และไม่เกิน 2 คร้ัง ถ้าเกินให้ส่งเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ผู้รับทนุ
ท างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากจะมีโทษตามสัญญาที่ก าหนดแล้ว (เชน่ การฟ้องร้อง การคืนเงินพร้อม
ดอกเบี้ย เป็นต้น) ยงัให้หน่วยงานต้นสงักัดน าข้อมูลนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏบิัติงานการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนประจ าปีอีกด้วย เริ่มมีผลตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2561 
 1.7 วช. ได้ปรับเปลี่ยนให้การขอรับทุนวิจัยมีก าหนดการเร็วขึ้น โดยให้ขอทุนวิจัยเป้าหมายที่ 1 และ 2  
ได้จนถึงวนัที่ 22 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนบูรณาการ โดยคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ยืน่ข้อเสนอ ๒ โครงการ และอยู่ใน แผนบูรณาการ 2 แผน โดยมหาวทิยาลัยจะให้แต่ละโครงการจัดท า
ข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อส่งให้ วช. พิจารณาต่อไป 

2. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ คร้ังที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

3. รับทราบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ  
ตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการบริหารคณะ มีแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินงานปรับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ควบคู่
ไปกับการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  

ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ส าหรับยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2562-2566 ให้มี
เนื้อความกระชับ บุคลากรเข้าใจได้โดยง่ายและตรงกัน อีกทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์
อันดีของบุคลากรให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันหรือร่วมกับส่วนงานอ่ืน 

4. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – 13 
กันยายน 2561 สรุปได้ดงันี ้



ไตรมาส 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ ร้อยละ 
กิจกรรม 

ที่ยังไม่ด าเนินการ 
ไตรมาสแรก (ต.ค. – ธ.ค. 60) 14 14 100  
ไตรมาสสอง (ม.ค. – มี.ค.61) 5 4 80 กิจกรรมของเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก เนื่องจาก
ยังไม่ได้รับการยืนยันจากวิทยากร 

ไตรมาสสาม (เม.ย. – มิ.ย.61) 2 2 100  
ไตรมาสสุดท้าย (ก.ค. – ก.ย. 61) 3 3 100  

รวม 24 23 95.83 
 

 
5. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นการถาวร  
6. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานคณะวิทยาการสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ตัวชี้วัด  รอบ 6 เดือน 

(24 ตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 
(26 ตัวชี้วัด) 

บรรลุเป้าหมาย 9 UPI 19 UPI 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 UPI 7 UPI 
ร้อยละที่บรรลุเป้าหมาย 37.50% 73.08% 

 
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมอบรมด้านวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยอาจมีสิง่จูงใจบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 
7. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
8. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยเห็นควรให้คณบดีขอหารือผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีผู้รับทุนจะต้องเป็น 
ชื่อแรกหรือไม่ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณในส่วนของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้ทุนกับบุคลากร 

9. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ช่วยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562  โดยให้ปรับแก้ข้อ 1.5 เป็น "ผู้ช่วยวิจัยจะต้องปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 
อย่างน้อย 4 ชม. ไม่เกิน 6 ชม. ต่อสัปดาห์" 

10. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนนุการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

11. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศทุนสนบัสนนุการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ส าหรับห้องปฏิบัติการวิจยั ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

12. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนนุการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพฒันา
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) มอบให้คณบดีหารือกับงานวจิัยของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับความเป็นเจ้าของผลงานในการต่อยอด
โครงงานจากกิจกรรมการแข่งขัน NSC  

2) ปรับแก้ข้อ 7.1 "ค่าวัสดุ ด าเนินการตามระเบยีบมหาวทิยาลัย" 
13. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2559 จาก Mr. John G. Ham เป็น นายพิเชษ วะยะลนุ โดยการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ 
จะไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนนิงานและมาตรฐานของหลักสูตร 

14. ให้ความเห็นชอบรายชื่อส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 103 คน 
15. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอืน่ที่เก่ียวข้อง

ของวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับข้อความเพิ่มเติมดังนี ้
 



 
1) เอกสารแนบท้าย ข้อ 1.2  "การสอนแบบ Pararall"  แก้ไขเป็น "การสอนแบบ Parallel" 
2) เอกสารแนบท้าย ข้อ 3 ค่าตอบแทนการคุมสอบ แก้ไขดังนี้ 
ข้อ 3.1 อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ (บุคคลภายใน) ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ในเวลาราชการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท  
นอกเวลาราชการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท 

ข้อ 3.3 ผู้ช่วยคุมสอบ (บุคคลภายใน) ให้จ่ายคา่ตอบแทน 
ในเวลาราชการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท  
นอกเวลาราชการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท 

16. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2561 

17. คณบดีขอหารือนโยบายการบริหารงานและแนวทางการด าเนินงานด้านตา่งๆ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อเสนอแนะดังนี ้

1. การชี้แจงสถานะทางการเงินให้บุคลากรทราบ  
2. การบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่นและคล่องตวัเพื่อสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
3. การสร้างความร่วมมือของบคุลากร 
4. การสื่อสารตักเตือน/บทลงโทษกรณีท าผิด 

18. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งถัดไป ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
 

  
 

(นายภสูิต กุลเกษม) 
รองคณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 


