
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๕๐๒ อาคารสิรินธร 
วันจันทร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

---------------------------------------------------------------------- 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทรท์ี่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
มีมติ ดังนี ้

๑. รับทราบรายงาน ดังนี ้
  ๑.๑)  คณะฯได้ด าเนินการรวมกลุ่มวิจัยทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ เพื่อให้สอดรับกับการขอ
ทุนวิจัยปี ๒๕๖๒ 

  ๑.๒) การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั สกว. โดย ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ โดยมีคณะผู้วิจัยจากคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว  
ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และ ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน   

  ๑.๓) คณะฯ จัดส่งนิสิตไปแข่งขัน Hackathon ในงานประชุม ADW ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ 
เพื่อเราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า โดย Korea Institute of Science and Technology Information จะสมทบ 
$50,000 

๑.๔) ตั้งแต่ภาคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ภาระงานสอนใหม่อยู่
ระหว่าง ๖-๑๒หน่วยกิตต่อภาคเรียน หากมีความจ าเปน็ให้สามารถสอนเกินได้อีก ๓ หน่วยกิต 

๑.๕) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
(DEPA) ซึ่งคณะฯ รับเป็นศูนย์ประสานงานของ DEPA ส าหรับการจัดกิจกรรมสอบใบรับรอง (Certificate) ด้าน
เทคโนโลย ี
   ๑.๖) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะฯ เข้าร่วมประชุมหารอืการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทางคณะฯ ได้เสนอของบประมาณรายจา่ยตามแผนบูรณาการการพัฒนาพืน้ที่ระดบั
ภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ ๒๓๐ ล้านบาท 
  ๑.๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลก าหนดเป้าหมายในการขอทุนวิจัยแบบใหม่ คือ ตอบโจทยภ์าค
ธุรกิจ ตอบโจทย์การน าไปใช้  และวิจัยพืน้ฐาน ซึ่งตรงกับค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังมีประเด็นปัญหา
คือ ยังไม่มีเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ดังนัน้ ในปีหน้าเราตอ้งการภาคเอกชนเข้ามาร่วมท างาน เพื่อเตรียมของทุน 
๒๕๖๓ 
 ๑.๘) นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลจาก Startup Thailand League ระดับภูมิภาค และ
ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในกิจกรรม DEMO DAY Exhibition เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
และภาคตะวนัออก โดยมีรายชือ่นิสิตได้รับรางวัลระดับภูมิภาค รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

๑. ทีมSport D  
๑. นายสิทธิกร แพประสิทธิ์   (นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๒. นายธนวัฒน์ เศรษฐศุภกูล (นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๓. นายภาณุวฒัน์ วงศ์วนชิจิตต ์(คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) 

๒. ทีมElastic  
๑. นายศราวุฒิ เงียบสดบั (บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๒. นายภากร ช านิเวสสะ  (บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๓. นายศิรศักดิ์ นุ้ยพิน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๔. นางสาววริศรา ชอบรส (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๕. นายพีรพล อินธิกาย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๓.ทีม I.sass 
๑. นายณัฐพล พรมเจียม (นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 



๒. นายภัทรพล จนัทรเสนา  (นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๓. นายภาณุเดช ช่างทอง  (นิสติสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๔. นายธีรวัฒน์ รัตนวงษ ์ (นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๕. นายเกษมสุข เลี่ยวตระกูล  (นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๖. นางสาวพิมพิศา บุญอินทร์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
๔.ทีมTourTravelSecure 
๑. นายเศรษฐไกร พ่อค้า    (บณัฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๒. นายยุทธภูมิ ลายลักษณ ์ (นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
 ๕.ทีม GBS Team 
๑. นายพงษภัทร ทิมธรรม (นิสติสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๒. นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ ์(นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 
๓. นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร (นิสิตสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 

๑.๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะฯ เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย IoT Consortium ที่ศูนย์
ประชุมไบเทค บางนา ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือ ที่ประชุมเสนอให้เลือกกลุ่มธุรกิจอัจฉริยะที่จะเป็นเรือธงของการ
ประยุกต์ IoT คือ Smart Tourism และ Smart Farmer เนื่องจากทั้งสองธุรกิจนี้ Repeatable และ Scale UP ได้
ชัดเจน ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (StartUP) โดยทั้งสองธุรกิจนี้ทาง สวทน. จะ
น าเสนอต่อรัฐบาลเพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนนุต่อไป นอกจากนี้ ยังได้คุยเกี่ยวกับการ
พัฒนา Platform มาตรฐานส าหรับการพัฒนางานด้าน IoT รวมทั้งการพยายามสร้าง Reference Site ส าหรับเป็น
ต้นแบบของการพัฒนาด้าน IoT ในชีวิตประจ าวัน 

๑.๑๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM) 
"Introduction to TQA" โดยไดร้ับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ คณะแพทยศาสตร์ เป็น
วิทยากร ทั้งนี้ มีผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากร
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

๑.๑๑) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะฯ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ก าหนดให้มีการ
พิจารณาโครงการที่เสนอเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ (NSC2018) รอบ
พิจารณาโครงการ ณ ห้องประชุม SD117 อาคารสิรินธร 

๑.๑๒) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จทุกประเด็น 

๑.๑๓) รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่โรงเรียนในภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับแผนบูรณาการพื้นที่ภาค
ตะวันออกด้วย เช่น UniNet 

๑.๑๔) การส่งมอบงานงวดสุดท้ายของอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๖๕ คน และรายชื่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน   
โดยคณะกรรมการประจ าไม่มีการทักท้วงเพิ่มเติม 

๔. ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะเป็นผู้เก็บข้อมูลเอง รวมทั้งข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ผ่านการนิเทศสหกิจศึกษา การเชิญ
ผู้ประกอบการร่วมสัมมนา ข้อมูลจากศิษย์เก่า การเชิญศิษย์เก่ามาถ่ายทอดความรู้แก่รุ่นน้อง และวิธีการอ่ืนๆ ในการได้
ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 



๕. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีผลการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๘  และให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในด้านพัฒนานสิิต พัฒนา
อาจารย์ และบริการวิชาการแก่ชุมชน และควรลดจ านวนกิจกรรมโดยอาจรวมกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น 

๖. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐  และให้ข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการขอต าแหน่งทางวิชาการ การ
ตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ อีกทั้งการหาสาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมายและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
เห็นควรให้ด าเนินการติดตามสืบเนื่องต่อไป 

๗. ให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
๑) นางสาววรนิธร ยังกิจการ รหัสนิสิต ๕๘๖๖๐๑๓๘ 
๒) นายจักราวธุ เป้งทอง  รหัสนิสิต ๕๘๖๖๐๑๒๘  
๓) นายรัตติกร เฮงพลอย  รหัสนิสิต ๕๘๖๖๐๑๓๖ 
๔) นายรุ่งกฤต ฐิตโชตนิิมิต  รหัสนิสิต ๕๘๖๖๐๐๘๙ 
๕) นายเจษฎา ทาศรี   รหัสนิสิต ๕๘๖๖๐๐๗๐ 

๘. ให้ความเห็นชอบปรับแก้ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยขอใช้รายละเอียดทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเดิม 

๙. ให้ความเห็นชอบทางการค านวณภาระงานสอนของคณาจารย์ดังนี ้
๑) ประธานหลักสูตรและประธานสาขาวิชาตรวจสอบข้อมูลภาระงานของคณาจารย์ในหลักสูตร/

สาขาให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศตารางสอนให้นิสิตทราบ 
๒) งานการเงินค านวณค่าตอบแทนภาระงานคณาจารย์ หลังการเพิ่ม-ถอน วันสุดท้าย 
๓) งานการเงินจัดส่งข้อมูลภาระงานให้คณาจารย์ตรวจสอบข้อมูลพร้อมลงนาม 
๔) กรณีที่งานการเงินค านวณค่าตอบแทนภาระงานคณาจารย์ถูกต้องแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

ภาระงานได ้
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะ 
๑๐. รับทราบข้อคิดเห็นด้านนโยบายจากคณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และจะน าไปพิจารณาสู่

การปฏิบัติต่อไป โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 
๑) ผลักดันนโยบายให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๒) บทบาทของผู้บริหาร 
  ๒.๑ ผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๒.๒ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) 
๓) การผ่อนปรนการช าระหนี้เงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย 
๔) การพัฒนาคณาจารย์ 
๕) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคคลภายนอกรู้จักคณะมากขึ้น  

๑๑. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งถัดไป  
คร้ัง ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
 

  
 

(นายภสูิต กุลเกษม) 
รองคณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 


