
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
ณ ห้องประชุม SD 515 อาคารสิรินธร 

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

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่  2/๒๕๕7          
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 มีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงาน ดังนี้  
  ๑.๑ ผลการประเมินตนเองต่อการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
           ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๓ สถานะของการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ข้อมูล ณ     
                 วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑.4 สรุปการติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง  
       ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 ๑.5 รายงานสถานะนิสิตปัจจุบัน ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1.6 รายงานข้อมูลสถิติการรับนิสิตเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 1.7 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับส่วนงาน  
        ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
1.8 งานประกันคุณภาพร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

      สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
      ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

    1.9 วันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาค      
                 ตะวันออก (BUU & C-IQA DAY) ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

3. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
4. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
5. ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖  
6. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ตามเอกสารแนบ ตามลิงค์ http://goo.gl/ZlDdZ    
7. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ

วิทยาการสารสนเทศ   
8. ให้ความเห็นชอบการขอก าหนดกรอบอัตราพนักงานบางส่วนเวลา จ านวน ๑ อัตรา ส าหรับ            

นายวรเชษฐ์ บัวสุวรรณ 
 
 

http://goo.gl/ZlDdZ


9. ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนา
บุคลากรระดับปริญญาเอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                ประธาน  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 
4. ประธานสาขา          กรรมการ 
5. งานบุคคล       เลขานุการ 

    10. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งระบุความเสี่ยง       
๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยง ด้านนโยบาย 
กฎหมาย และข้อบังคับ และมีข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดท ารายงาน
ครุภัณฑ์ประจ าปี ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา) ให้น าเทคโนโลยี RFID (Radio frequency 
identification) มาใช้ร่วมกับการจัดท าระบบข้อมูลครุภัณฑ์ 

๑1. ให้ความเห็นชอบเกณฑป์ระเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ดังนี้  
สมรรถนะหลัก  
ก.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ก.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ก.๕ การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน สายวิชาการ 
ข.๑ การคิดวิเคราะห์ 
ข.๒ การมองภาพองค์รวม 
ข.๓ การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
ข.๗ ความเข้าใจผู้อ่ืน 
ข.๑๑ ความมั่นใจในตนเอง 
สมรรถนะประจ าสายงาน สายสนับสนุน 
ข.๕ การสืบเสาะหาข้อมูล 
ข.๘ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
ข.๑๐ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
ข.๑๓ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
ข.๑๕ ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ  

๑2. ให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ) 

๑3. ให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน และ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล)  

๑4. ให้ความเห็นชอบทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตกัมพูชาในระดับบัณฑิตศึกษา      
จ านวน ๒ ทุน 
    ๑5. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนประเภทนิสิตปริญญาตรีจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน (นางสาวสุชัญญา บุษกรนาวิน นายสุทธิพันธ์ ทองระอา นายกิตติพงศ์ 
กิตตบิดีสกุล  และนางสาวอิสริยา กาบตุ้ม) 



  ๑6. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (มคอ. ๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
  ๑7. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มคอ. ๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (มคอ. ๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
        โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้ท าการวิจัยสถาบัน (R2R)  ส าหรับปัญหา     
การพักการเรียน และการลาออก ส าหรับนิสิตทุกสาขาวิชา 

๑9. ให้ความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
จ านวน 5 คน ได้แก่ 
                     ๑. อาจารย์วิชัย  บุญเจือ    

2. อาจารย์สราวุธ ปิติยาภักดิ์  
3. อาจารย์สุกัลยา  ชาญสมร  
4. อาจารย์อรุณี พุทธสุวรรณ  
5. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร 

20. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต คณะวิทยาการ
สารสนเทศ โดยมีข้อสังเกตุ ให้น าหลักเกณฑ์การก าหนดชั่วโมงกิจกรรม จาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา มาประกอบการพิจารณา และให้ค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
วิธีการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 

21. ให้ความเห็นชอบอัตราเงินเดือนส าหรับผู้มีความรู้ ความสามารถ(นายมนตรี  โพธิโสโนทัย)  
โดยให้น าประสบการณ์มาเทียบ ตามเกณฑ์ข้อ ๕ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความ
ช านาญงาน เข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
  

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัย และบริการวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการ 


