
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร 
วันอังคาร ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันอังคาร ที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
  ๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)  
  ๑.๔ รายงานการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (รายเดิม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ๑.๕ รายงานสถิตินิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคฤดูต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

  ๓.๑ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๓.๒ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔. ให้ความเห็นชอบการผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงคณะฯ ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 

๕. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

๖. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๗. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
๘. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานเพื่อ

การจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๙ และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
๑๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๙ และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
๑๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๙ และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
๑๒. ให้ความเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติจ้าง Mr.John Gatewood Ham ต่อไปอีก ๓ ปี 
๑๓. ให้ความเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราผู้มีความรู้ความสามารถชาวต่างชาติ ๑ อัตรา 



 
๑๔. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. ๗) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑๖. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. ๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑๗. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. ๗) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑๘. ให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนประเภทนิสิตปริญญาตรีจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ จ านวน ๑ คน 

คือ นายอนุพงษ์ เอียดแก้ว  รหัสนิสิต ๕๖๖๖๐๑๙๒ 
๑๙. ให้ความเห็นชอบให้นางสาวจริญญารัตน์ เกิดชื่น รหัสนิสิต ๕๖๑๓๐๖๒๕ ย้ายเข้าศึกษาในคณะ

วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒๐. ให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเรียน ออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา คือ ในภาคต้น ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ จ านวน ๗ คน 
๒๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

จ านวน  ๔  คน  
๒๒. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
๒๓. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒๔. ให้ความเห็นชอบ (รา่ง) ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
๒๕. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงาน

วิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการส าหรับ

ห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒๗. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเงินรายได้  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้ช่วยวิจัยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ 
๒๙. รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กรรมการและเลขานุการ 
 


