
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร 
วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  มีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ รายงานผลโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology 
ครั้งที่ ๘ (2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology: KST) 
  ๑.๓ นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ และนายศราวุฒิ เงียบสดับ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทเพ่ือช่วยคนพิการและ
ผู้สูงอายุ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ 
  ๑.๔ การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการชี้แจงและหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการคิดภาระงานสอน การคิดภาระงานสอนเกิน และก าหนดส่งผลการเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๕ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Online Machine Learning, Baysian Statistics 
และ Culture Exchange บรรยายโดย Prof.Kyoji Umemura  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการขยายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ Toyohashi University of Technology 

  ๑.๖ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

  ๑.๗ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๑.๘ รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (ข้อมูล ณ วันที่  
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  ๑.๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) 

  ๑.๗ รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

  ๑.๑๐ รายงานสถิตินิสิตใหม่ที่รายงานตัวและการคงอยู่ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2559) 

  ๑.๑๑ การน านิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมวิชาการ AUCC 2016 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

  ๑.๑๒ รายงานการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (รายเดิม) ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ ราย 

    ๑.๑๓ การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
  



๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการจัดท า Camping 
การเขียน SAR หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอนชดเชยล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม 
Camping และให้ท าความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเขียนรายงาน SAR 
ของหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ แจ้งมติที่ประชุมแก่คณาจารย์และบุคลากรเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่สอง เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)  

  ทั้งนี้ ให้เร่งรัดจัดกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ที่ก าหนดไว้ 
๕. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการ

สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
๑๘ ตัวชี้วัด) โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะฯ ตรวจสอบความสอดคล้องกันของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ กับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน
และบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (BUU 2020) 

๖. ให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ้าง  Prof.Dr.Jeff Zadeh  สญัชาติ อเมริกัน คุณวุฒิ Ph.D. in 
Computer Science เป็นอาจารย์ (เต็มเวลา) 

๗ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการทุนอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากร  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๙. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจ า
คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาของ
คณาจารย์และอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑. ให้ความเห็นชอบทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
(e-learning) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดท า e-learning  
ในชั่วโมงบรรยาย และในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ ให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ขอรับทุนแทน 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กรรมการและเลขานุการ 
 


