
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร 
วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวันอังคาร ที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (NSC 2015) 
  ๑.๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ACM-ICPC Boost Up Camp 2015 

  ๑.๓ การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)   

  ๑.๔ รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ Korea 

Institute of Science and Technology Information (KISTI) 
  ๑.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ Toyohashi 

University of Technology (TUT) 
  ๑.๗ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๘ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๙ รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๗ 
๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคฤดูต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

  ๓.๑ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๒ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. ให้การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ครั้งที่ พิเศษ-๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. ให้การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ครั้งที่ พิเศษ-๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. ให้ความเห็นชอบการผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ข้อเมนอแนะด้าน
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่  AUN-QA 



๗. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อมูลน าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  

๘. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๙. ให้ความเห็นชอบเกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน และเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ส าหรับรอบการประเมิน ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑๐. ให้ความเห็นชอบให้ภาระงานสอนของ Mr.John Gatewood Ham  
๑๑. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะด้านอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการมีจ านวนน้อย โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก ควรมีกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑๒. ให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยยุติการรับสมัครนิสิตในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

๑๓. ให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยยุติการรับสมัครนิสิตในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

๑๔. ให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ )โดยยุติการรับสมัครนิสิตในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

๑๕. ให้ความเห็นชอบจุดคุ้มทุนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรเหมาจ่าย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘. รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กรรมการและเลขานุการ 
 


