
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร 

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

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  มีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ 

๕/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ 

๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๓ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๔ รายงานผลการด าเนินงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑.๕ รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑.๖ รายงานข้อมูลสถิติการรับนิสิตเข้าศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๒. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที ่       
พิเศษ-๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓. ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที ่       
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. ให้การรับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๔.๑ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔.๒ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔.๓ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔.๔ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔.๕ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔.๖ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเวียนแจ้งเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นความร่วมมือจากบุคลากรทุก
ส่วน และการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ๖. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนยกระดับ และเสนอประเด็นในการจัดท าแผนยกระดับโดย
พิจารณา โครงสร้างประชากร และการวางแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เพื่อเป็นประเด็นเริ่มต้นในการจัดท า
แผนยกระดับ 
 ๗. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามลิงค์ http://goo.gl/pxQ4Xw   



๘. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน  
๑๗ คน ดังนี้ 

๘.๑ นางสาวสุกัลยา ชาญสมร 
๘.๒ นายฌานิน เหลืองอิงคะสุต 
๘.๓ นายวิชัย บุญเจือ 
๘.๔ นายวรเชษฐ์ บวัสุวรรณ 
๘.๕ ดร.ศศิพร อุษณวศิน 
๘.๖ นายศรายุทธ ฉายสุริยะ 
๘.๗ นายณฐาภพ สมคิด 
๘.๘ นางสาวอุบลวรรณ ลิ้มสกุล 
๘.๙ นางสาวชญาณ์นันท์ นวพรอนันต์ 
๘.๑๐ นางสาวทัศนีย์ รอดม่ันคง 
๘.๑๑ นางสาวจิรวรรณ เจริญสุข 
๘.๑๒ นายณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร 
๘.๑๓ นายจิระ  จตุรานนท์ 
๘.๑๔ นางสาวพรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์ 
๘.๑๕ นายกิตติ แสนส าราญ 
๘.๑๖ นายมานพ  ชัยดิเรก 
๘.๑๗ นายธวัชชัย  เอ่ียมไพโรจน์ 

 ๙. ให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘ คน ดังนี้ 
  ๙.๑ นายณรงค์ศักดิ์  ชูสินชินภัทร     รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๑๙๔ 
  ๙.๒ นางสาวชุติมา  สุวานิชย ์   รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๐๙๐๑ 
  ๙.๓ นายนิรันดร์  ตันตะราวงศา    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๒๖๒ 
  ๙.๔ นายสุรภัทร  แสงวัฒนานุกิจ    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๓๒๓ 
  ๙.๕ นางสาววราวรรณ  ปรีดาพันธุ์    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๓๐๙ 
  ๙.๖ นางสาวสุกัญญา  ผ่องแผ้ว    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๓๑๖ 
  ๙.๗ นายเกียรติศักดิ์  ภางาม    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๐๘๕๗ 
  ๙.๘ พ.จ.อ.ชุมพล  เที่ยงธรรมดี    รหัสนิสิต  ๕๑๙๒๖๒๔๘ 
 ๑๐. ให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนประเภทนิสิตปริญญาตรีจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑๐.๑ นางสาวณัฐพร  ชมชื่น             รหัสนิสิต ๕๖๖๖๐๒๑๐ 
  ๑๐.๒ นายสฤษดิ์  นุ่มทองค า             รหัสนิสิต ๕๖๖๖๐๐๓๕ 
 ๑๑. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะในการส ารวจความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์และการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอื่นในการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจสร้างรายได้แก่คณะฯ อีกทางหนึ่ง 
 ๑๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดภาระงานเพ่ือการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้
ปรับแก้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานเพ่ือการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการ
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๑๓. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ 
 ๑๔. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๕. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑๖. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสนับสนุนสมทบโครงการวิจัย คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากเป็นไปตามเกณฑให้ทบทวนหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงิน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ควรใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๗. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลเพื่อส่งเสริมระบบและกลไก
การรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
หากเป็นไปตามเกณฑให้ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ควรใช้
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๘. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๑๙. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๒๐. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ทุนสมทบโครงการวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒๓. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
 ๒๔. ให้ทบทวน (ร่าง) ประกาศ การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ 
 ๒๕. ให้ความเห็นชอบการขอรับสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ (อาจารย์อธิตา อ่อนเอ้ือน) 
จ านวน ๒ บทความ 
 ๒๖. ให้ความเห็นชอบประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ทุน 
 ๒๗. ให้ความเห็นชอบอนุมัติจ้าง  Mr.John GateWood Ham ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
คณาจารย์ (เต็มเวลา) 
 ๒๘. รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กรรมการและเลขานุการ 
 


