
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  

ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
---------------------------------------------------------------------- 

  
จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  มีมติ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ 

๗/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ 

๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑.๓ รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑.๔ แจ้งผลการพิจารณาผู้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร 

ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ๑.๕ แจ้งผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของอาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา   
 ๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที ่       
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเรจจการศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๓.๑ รายชื่อผู้ส าเรจจการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓.๒ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. ให้ความเหจนชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๕. ให้ความเหจนชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามลิงค์ http://goo.gl/pxQ4Xw   
 ๖. ให้ความเหจนชอบยกเลิก (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การและวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ 
    ๗. ให้ความเหจนชอบยกเลิก (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

๘. ให้ความเหจนชอบการยกเลิก (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลอุดหนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๙. ให้ความเห็นชอบยกเลิก (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสนับสนุนสมทบโครงการวิจัย 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑๐. ให้ความเหจนชอบยกเลิก (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลเพื่อส่งเสริมระบบและ
กลไกการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๑๑. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ 
 ๑๒. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๓. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๔. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๕. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและ 
เสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
 ๑๖. ให้ความเหจนชอบ (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๗. ให้ความเหจนชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. ให้ความเหจนชอบโครงการพัฒนาพนักงานสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๙. ให้ความเหจนชอบเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ดังนี้ 
  สมรรถนะหลัก (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างทุกคน)  
   ก. ๑  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
   ก. ๓  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
   ก. ๕  การท างานเป็นทีม 
  สมรรถนะประจ าสายงาน (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  
   พนักงานสายวิชาการ  
   ข. ๑  การคิดวิเคราะห์ 
   ข. ๒  การมองภาพองค์รวม 
   ข. ๓  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  
   ข. ๗  ความเข้าใจผู้อ่ืน 
   ข. ๑๕ ความผูกพันที่มีต่อส่วนงาน                   
   พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
   ข. ๕  การสืบเสาะหาข้อมูล 
   ข. ๘  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
   ข. ๙  การด าเนินการเชิงรุก 
   ข. ๑๐ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
   ข. ๑๕ ความผูกพันที่มีต่อส่วนงาน 
  สมรรถนะทางการบริหาร (ส าหรับพนักงานประเภทผู้บริหาร)  
   ค. ๑  สภาวะผู้น า 
   ค. ๒  วิสัยทัศน ์
   ค. ๓  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ  
   ค. ๔  ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
   ค. ๕  การควบคุมตนเอง 



 ๒๐. ให้ความเหจนชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน คือ 
นางสาวกาญจนา เอ่ียมสอาด     
 ๒๑. ให้ความเหจนชอบอนุมัติขยายเวลาเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน คือ 
นายธรรม์  ธีระวิบูลย ์  รหัสนสิิต  ๕๓๙๑๐๒๗๙ 
 ๒๒. รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กรรมการและเลขานุการ 
 


