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สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

      คณะวิทยาการสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรม
ตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ครบรอบหนึ่งปีอีก
วาระหนึ่งแล้ว จากผลการด าเนินการในรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จะเห็น
ได้ว่าคณะวิทยาการสารสนเทศได้มีความมุ่งมั่นใน
การด าเนินกิจกรรมทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านบริการวิชาการ ด้านงานวิจัย อย่างจริงจัง ท า
ให้มีผลการด าเนินการที่ดีขึ้นกว่าในรอบปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตามคณะวิทยาการสารสนเทศก็มิได้ละเลย
พันธกิจทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ยังคงให้ความส าคัญและมีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งการด าเนินการกิจกรรมทั้งหมดจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก 
นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และ
ผู้บริหารคณะ ขอขอบคุณความทุ่มเทของทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้  
      คณะวิทยาการสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่ผู้สนใจ
สามารถใช้ในการอ้างอิงข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะ
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้สนใจอาจใช้รูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการกิจกรรมของตนได้  
      ท้ายสุดนี้หวังว่าการด าเนินกิจกรรมในรอบปี 
ที่ผ่านมาของคณะวิทยาการสารสนเทศจะได้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษา สังคม และประเทศ
ไม่มากก็น้อย 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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ความเป็นมา 
 
      คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้ง 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการยกฐานะ
จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
(จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยท าหน้าที ่
ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตระดับ
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
     คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าหน้าที่ ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี  และ
บัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีคณะฯ ได้จัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปี ๑ 
(ทั้งมหาวิทยาลัย) รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตใน
บางสาขาวิชาที่ ต้องการความรู้ พ้ืนฐานด้านการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเอกของหลักสูตรใน
ความรับผิดชอบของคณะฯ  
     ซึ่งในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๒. พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF) 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศได้มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปิดสอนถึงปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และปัจจุบันปิดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว) 

๒. เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปริญญาเอก
ร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๑ มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปิดสอนถึงปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และปัจจุบันปิดหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว) 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร.พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปิดสอนถึงปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และปัจจุบันปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว) 

๔. พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘) 

      โดยคณะวิทยาการสารสนเทศมีนิสิตทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษทั้งสิ้น ๑ ,๙๕๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
และวิชาบริการ อีกปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

 



2   รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอขอรับการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน และ
ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตามหนังสือ
ส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๕๙๑๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
จ านวน ๒๙๑.๙ ล้านบาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน ๑๒๕.๑ ล้านบาท รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๗ ล้านบาท 
 ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (๗๘๐ วัน)  

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาท าสัญญาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ กับ 
บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด 

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดแล้วเสร็จ 
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วสิัยทัศน์มหาวทิยาลัย 

 
“ขุมปัญญาตะวันออกเพือ่อนาคตของแผ่นดิน” 
 
        หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน า
ในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขต
ของศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ศาสตร์
ทางทะเล (๒) ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (๓) 
ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานและการท างาน (๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
ตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) 
(๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์  และ (๗) ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

     ๑. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
     ๒. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
     ๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
     ๔. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
     ๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสิัยทัศน์คณะวทิยาการสารสนเทศ 

สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล  
น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ 
 
 สร้างอารยบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้าง
คุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม 
ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในที่สุด 
 แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการใช้
บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 
      น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ 
หมายถึง การผลิตองค์ความรู้  ผลงานวิจัย หรือ งาน
บริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถ
น าไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณค่าและต่อเนื่อง 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

     ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดสังคมการ
เรียนรู้ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับท้องถิ่น
และสากล 
     ๒. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการ
สารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณา
การกับศาสตร์อื่น 
     ๓. บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม 
โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และ
การน ากลับมาใช้ใหม่ 
     ๔. สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ๕. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
บริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 
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การบริหารและทรัพยากร 

 

 โครงสร้าง 

 คณะกรรมการประจ าคณะ 

 ผู้บริหาร 

 คณาจารย์และบุคลากร 

 งบประมาณ 
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   โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
 
      คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย  
ส านักงานคณบด ีส านักงานจัดการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก ำกับดูแลโดย 
หัวหน้ำส ำนักงำนจดักำรศึกษำ 
 

ก ำกับดูแลโดย 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 งานบริหารงานทั่วไป 
 งานนโยบายและแผน 
 งานการบริการการศึกษา 
 งานห้องปฏิบัติการ 
 งานบริการวิชาการ 
 งานประกันคุณภาพ 
 งานส่งเสริมการวิจัย 
 งานกิจการนิสติ 
 งานการเงินและพัสด ุ
 งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 

และกิจการพิเศษ 

ก ำกับดูแลโดย 
ผู้อ ำนวยกำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
ภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบูรพำ 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
 

ส ำนักงำนคณบด ี

 
ส ำนักงำนจัดกำรศกึษำ 

 

เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภำคตะวันออก  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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โครงสร้างการบริหารของส่วนงาน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 
 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

คณบดี 

รองคณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี หัวหน้ำส ำนักงำนจดักำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรเขตอตุสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ภำคตะวันออก 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
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รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
 
 

 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข 
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
นายเสรี ชิโนดม 

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นายภูสติ กุลเกษม 

กรรมการ 
 

 
นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

กรรมการ 

 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

กรรมการ 
 

 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
กรรมการและเลขานุการ 

 
ดร.โกเมศ อัมพวัน 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
  

 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
นายภูสติ กุลเกษม 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 

 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

 
นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพและสหกิจศึกษา 

 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและกิจการพิเศษ 
 

 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี
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คณาจารย์และบุคลากร 
   
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร คือ  บุคลากร  ผู้เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า
และบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ คณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากรซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

    รำยช่ือคณำจำรย์ในคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ประเภท 
๑ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร พนักงานสายวิชาการ 

๒ อาจารย์กันทิมา  อ่อนละออ พนักงานสายวิชาการ 

๓ ดร.โกเมศ อัมพวัน พนักงานสายวิชาการ 

๔ ดร.คนึงนิจ กุโบลา พนักงานสายวิชาการ 

๕ ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน พนักงานสายวิชาการ 

๖ อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ พนักงานสายวิชาการ 

๗ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล พนักงานสายวิชาการ 

๘ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร พนักงานสายวิชาการ 

๙ อาจารย์ธเนศร์ สุขสุวรรณ พนักงานสายวิชาการ 

๑๐ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา ข้าราชการ 

๑๑ อาจารย์เบญจภรณ์  จันทรกองกุล พนักงานสายวิชาการ 

๑๒ อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน พนักงานสายวิชาการ 

๑๓ อาจารย์ประวิทย์  บุญมี พนักงานสายวิชาการ 

๑๔ อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ พนักงานสายวิชาการ 

๑๕ อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม พนักงานสายวิชาการ 

๑๖ อาจารย์วรวิทย์  วีระพันธุ์ พนักงานสายวิชาการ 

๑๗ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา พนักงานสายวิชาการ 

๑๘ ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ พนักงานสายวิชาการ 

๑๙ อาจารย์สุภาวดี  ศรีค าดี พนักงานสายวิชาการ 

๒๐ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต พนักงานสายวิชาการ 

๒๑ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ พนักงานสายวิชาการ 

๒๒ อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ พนักงานสายวิชาการ 

๒๓ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน พนักงานสายวิชาการ 

๒๔ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน พนักงานสายวิชาการ 

๒๕ อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง พนักงานสายวิชาการ 

๒๖ Mr.John  Gatewood  Ham   พนักงานสายวิชาการ 
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   รำยช่ือพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา 
๒ นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา 
๓ นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา 
๔ นายเกรียงศักดิ์  ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕ นางสาวณัฐพร ภักดี นักวิจัย 
๖ นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗ นางสาวปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
๘ นางสาวเปรมปรีดา สลับสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙ นายมาโนชญ์  ใจกว้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๐ นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๑ นายศักดา  บุญภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๒ นางสาวศิริจันทร์  แซ่ลี้ นักวิชาการพัสดุ 
๑๓ นายสิทธิชัย  สมพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๔ นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕ นายสุธน  ทองปาน พนักงานผลิตทดลอง 
๑๖ นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ คนงาน 
๑๗ นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๘ นางสาวอรอนงค์  ร้อยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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งบประมาณ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งงบเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 
 
งบประมำณเงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 
 
 

�        
     

�        �  
     

�  �         
      

�  �   
      

 
 

 
หน่วย : บาท 

หมวดเงิน 
เงินอุดหนุน 
จำกรัฐบำล 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 

งบบุคลากร 570,000.00 240,000.00 330,000.00 
งบด าเนินงาน 2,591,212.00 2,591,212.00 - 
งบเงินอุดหนุน 4,476,500.00 4,472,716.25 3,783.75 
งบลงทุน 26,050,088.00 26,049,800.00 288.00 
งบกลาง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

รวม 33,687,800.00 33,353,728.25 334,071.75 
 

สัดส่วนหมวดเงิน 
เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล 
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งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
 
 

หมวดเงนิ
เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
เบิกจ่าย คงเหลอื

งบบคุลากร 5,589,500.00   4,871,929.32   717,570.68      
งบด าเนินงาน 10,676,425.88 9,717,140.60   959,285.28      
งบเงนิอุดหนุน 14,917,300.00 9,435,440.52   5,481,859.48   

งบลงทุน 29,189,400.00 29,157,800.00 31,600.00       
งบกลาง 2,615,800.00   300,000.00      2,315,800.00   

งบรายจ่ายอ่ืน 210,000.00      140,664.00      69,336.00       
63,198,425.88 53,622,974.44 9,575,451.44   

�        
     

�        �  
      

�  �         
      

�  �   
      

�    �
     

�            
     

 
 

หน่วย : บาท 
หมวดเงิน เงินรำยได้มหำวิทยำลัย เบิกจ่ำย คงเหลือ 

งบบุคลากร 5,589,500.00 4,871,929.32 717,570.68 
งบด าเนินงาน 10,676,425.88 9,717,140.60 959,285.28 
งบเงินอุดหนุน 14,917,300.00 9,435,440.52 5,481,859.48 
งบลงทุน 29,189,400.00 29,157,800.00 31,600.00 
งบกลาง 2,615,800.00 300,000.00 2,315,800.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 210,000.00 140,664.00 69,336.00 

รวม 63,198,425.88 53,622,974.44 9,575,451.44 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนหมวดเงิน 
เงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
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รำยรับรวมและรำยจ่ำยรวม เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 

ประเภทงบประมำณ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

รำยรับรวม 

งบบุคลากร ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 7,886,800.00  6,159,500.00 
งบด าเนินงาน ๑๖,๐๘๙,๕๓๐.๘๖ 12,332,150.63  13,267,637.88 
งบเงินอุดหนุน ๑๖,๐๖๒,๔๖๓.๗๕ 16,239,900.00  19,393,800.00 
งบลงทุน ๑๒,๐๓๙,๒๕๖.๐๐ 8,560,942.00  55,239,488.00 
งบกลาง ๒,๐๖๔,๗๐๐.๐๐ 562,500.00  2,615,800.00 
งบรายจ่ายอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 200,000.00  210,000.00 

รวมรำยรับ ๔๙,๕๕๕,๙๕๐.๖๑ 45,782,292.63  96,886,225.88 
 

รำยจ่ำยรวม 

งบบุคลากร ๒,๗๓๙,๑๘๔.๕๐ 7,549,933.98  5,111,929.32 
งบด าเนินงาน ๑๓,๒๓๐,๙๒๐.๓๓ 11,308,892.65  12,308,352.60 
งบเงินอุดหนุน ๘,๑๑๕,๒๐๒.๔๑ 11,281,906.51  13,908,156.77 
งบลงทุน ๑๑,๖๒๗,๔๗๗.๕๐ 7,135,985.50  55,207,600.00 
งบกลาง - - 300,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน ๗๔,๖๙๙.๐๐ - 140,664.00 

รวมรำยจ่ำย ๓๕,๗๘๗,๔๘๓.๗๔ 37,276,718.64  86,976,702.69 
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             คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา 
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ
พร้อมเกียรติบัตรกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชู เกียรติข้าราชการพลเรือนดี เด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

   นายธ ารงค์ สุเนตร นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  นิสิตปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และสมาชิกทีมเว็ตไซด์  (Vetside)  
ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันนั้น ได้รับรางวัล 
ที่ ๑ ในการแข่งขัน Thailand Startup 
SmartCamp 2015 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทีมเว็ตไซด์เจ้าของไอเดียแอพ 
“itaam” ส าหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ตัวช่วยการ
สืบค้นข้อมูลอาการป่วยของสัตว์ รวมถึงค้นหา
ข้อมูลและนัดหมายสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทย
ไปร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และรับการ
โค้ชแบบตัวต่อตัวอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศและระดับโลกของไอบีเอ็มที่
งานสมาร์ทแคมป์อาเซียน ณ เซนโตซ่ารีสอร์ท 
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้าราชการ 
ดีเด่น 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
นิสิต 
ดีเด่น 



 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  17 
 

 

       คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 
  

     นางสาวฉั ต รทิ พย์  สุ นย์ ตะคุ  และ
นางสาวลลินดา เรืองปัญญา นิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ที่
ปรึกษา  ได้รับรางวัลชมเชยจากการส่ง
โครงการ “บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ” เข้า
ร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วันที ่๑๘ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ 

นิสิต 
ดีเด่น 

 001 

     นายศรัณญ์ จันทร์หา นิสิตชั้นปีที่  ๔ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล 
“นิสิตดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยเข้ารับ
รางวัลเมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ด้านการพัฒนานิสิต 
 
     คณะวิทยาการสารสนเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
 
หลักสูตร 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ท าการเปิดการสอนทั้งหมด ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีนิสิตทั้งสิ้นโดยประมาณ  
๑,๕๐๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการอีกปีละประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓ 
หลักสูตร และเปิดหลักสูตรใหม่จ านวน ๑ หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ จึงมหีลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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สถิติและจ านวนนิสิต 

จ ำนวนนิสิตที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทุกระดับ 
๑.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๑๐ - - ๒๑๐ 
๒.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๔๕ - - ๒๔๕ 
๓.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๑๔๘ - - ๑๔๘ 
๔. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ - ๖๐๓ - ๒๔ 

 รวม ๖๐๓ ๒๔ - ๖๒๗ 
ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

reg.buu.ac.th 
 

กำรเปรียบเทียบสถิติกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
 

ปีกำรศึกษำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทุกระดับ 

๒๕๕๔ ๕๑๙ ๒๘ ๔ ๕๕๑ 
๒๕๕๕ ๕๒๘ ๒๐ ๔ ๕๕๑ 
๒๕๕๖ ๔๙๐ ๒๔ ๑ ๕๑๕ 

๒๕๕๗ ๖๒๑ ๒๘ ๑ ๖๕๐ 

๒๕๕๘ ๖๐๓ ๒๔ - ๖๒๗ 
 

 

จ ำนวนนิสิตทั้งหมดในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทุกระดับ 
๑.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๔๘๐ ๖ ๕ ๕๕๘ 
๒.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๙๓ ๖๐ - ๔๘๖ 
๓.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๔๕๙ - - ๔๕๙ 

 รวม ๑,๔๓๒ ๖๖ ๕ ๑,๕๐๓ 
ข้อมูล ณ วันที ่๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

reg.buu.ac.th 
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จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทุกระดับ 

๑.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๘๘ ๑ ๑ ๙๐ 
๒.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๐ ๑๗ - ๙๗ 
๓.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๘๗ - - ๘๗ 

 รวม ๒๕๕ ๑๘ ๑ ๒๗๔ 
ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

reg.buu.ac.th 

 
 

ทุนการศึกษา  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มี
คุณธรรม กิจกรรมเด่น หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๘ รายละเอียดการจัดสรร
ทุนการศึกษา ดังนี้ 

ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของคณะวิทยาการสารสนเทศ      

ประเภททุนการศึกษา จ านวน ทุนละ (ทาท)  รวม (ทาท)  

ทุนส่งเสริมการศึกษา ๘ ทุน ๓,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  
ทุนกิจกรรม ๕ ทุน ๑๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
ทุนกิจกรรม ๑๒ ทุน ๓,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

ทุนผลการเรียนดีเด่น ๙ ทุน ๓,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ๑๒ ทุน ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

                 รวม ๔๖ ทุน ๒๗๐,๐๐๐ 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 
  นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศยังได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย โดย
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะทางการคิด ๓) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๔) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ ๕) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งการจัดกิจกรรมใน 
๕ ด้านนี้ยังเป็นการท ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้ครอบคลุมส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด้วย 
 

ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท)  
๑.  กิจกรรมศึกษาดูงานนิสติวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐ - ๑๑ และ 

๑๖ ต.ค.๕๗ 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 
นางสาวกุลชลี รัตนคร 

46,000.- 

๒.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Back to 
Basic: The Most Advanced Thing in My 
Opinion & Experience" 

๒๓ ต.ค. ๕๗ ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
และห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM 

- 

๓.  โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อเขา้แข่งขัน 2014 
Aisa Thailand National On-site ภายใต้โครงการ
เรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ 

๒๓ ต.ค. ๕๗ ประธานสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และ 
ผศ.ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 

7,300.- 

๔.  โครงการเสรมิสร้างประสบการณท์างวิชาการ
สนับสนุนนสิิตเข้าร่วมในการแข่งขนั ACM-ICPC 
(ระดับชาติ) ประจ าปี 2557 

๒๕ - ๒๖  
ต.ค. ๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

1๐,๐๑0.- 

๕.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ "ไอทีจูเนียร์  
สร้างสดุยอดนักไอทีในอนาคต" 
กิจกรรมที่ ๑ "Web Application Development 
Junior" 
กิจกรรมที่ ๒ "เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับแนว
ทางการพฒันาเว็บแอปพลิเคช่ันดว้ยแนวทาง 
Front-end Engineering" 

๒๐ และ ๒๗ 
พ.ย. ๕๗ 

ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
และห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM 
นายกรสหนันทร์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

10,084.- 

๖.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่อง “Goodbye Mobile 
App. Yes, It’s over” 

๒๒ พ.ย. ๕๗ ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM 11,800.- 

๗.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพนิสิต
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา 
รักษาสุขภาพ) กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ
ปลายภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๗ 

๒๗ พ.ย. ๕๗ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

4,800.- 

๘.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ  "Work 
Smart as a Team: Software development 
process and Project management" 

๓๐ พ.ย. ๕๗ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางสาวกุลชลี รัตนคร 

8,605.- 
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ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท)  
๙.  โครงการประจ าเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการผลติ

บัณฑิต "กิจกรรมปัจฉมินิเทศนสิิตช้ันปีท่ี 4 
 (Job Fair) และกิจกรรมเตรยีมความพร้อมใน
รายวิชาสหกิจศึกษา" 

๑๙ – ๒๐ 
ธ.ค. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวพิชชากร สุกแก้ว (นิสิต) 
นายสฤษดิ์ นุ่มทองค า (นิสิต) 

48,700.- 

๑๐.  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 
ครั้งท่ี 1 "ท าไมต้องสหกิจศึกษา" 

๘ ม.ค. ๕๘ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10,647.- 

๑๑.  Informatics Programming Contest 2015 ๑๕ ม.ค. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางสาวกุลชลี รัตนคร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

๓๐,๖๑๒.- 

๑๒.  โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 
หัวข้อ "ปฐมนิเทศแนวทางการเตรยีมความพร้อมใน
การท าสหกิจและโครงงาน" 

๒๒ ม.ค. ๕๘ นางสาวกันทิมา อ่อนละออ 
นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

- 

๑๓.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ Software 
Security Management 

๒๔ ม.ค. ๕๘ นางสาวกุลชลี รัตนคร 11,215.- 

๑๔.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ 
Introduction to OpenStack and Hadoop 

๒๘ ม.ค. ๕๘ นางสาวกุลชลี รัตนคร 7,500.- 

๑๕.  โครงการประชุมพิจารณาสร้างกรอบแนวคิด
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ
โครงการการผลิตบณัฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ/
หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน 

๓๑ ม.ค. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ๑๐,๔๖๓.- 

๑๖.  โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 
หัวข้อ "กิจกรรรมแนะน าและประชาสัมพันธ์รายวิชา
สหกิจศึกษา" 

๕ ก.พ. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

- 

๑๗.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญเรือ่ง "Requirement 
Enginering ในมุมมองของการบรกิารโครงการ
ซอฟต์แวร์" 

๑๙ ก.พ. ๕๘ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๕,400.- 

๑๘.  โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจ 
"กิจกรรมแนะน าโครงการ The Intership จาก
บริษัท True Incube" 

๑๒ มี.ค. ๕๘ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 660.- 

๑๙.  กิจกรรมศึกษาดูงานนิสติเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ มี.ค. ๕๘ ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิชน 
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

๑๐,000.- 

๒๐.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ  หวัข้อ ไอทีจูเนียร์ 
สร้างสดุยอดไอทีในอนาคต  กิจกรรมที่ 1 "JAVA 
Script Fundamental (PArt 1)" 

๒๖ มี.ค. ๕๘ ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิชน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

4,600.- 
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ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท)  
๒๑.  โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนสิิต ๑ เม.ย. ๕๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
2,000.- 

๒๒.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ ไอทีจูเนียร์ 
สร้างสดุยอดไอทีในอนาคต  กิจกรรมที่ 2 "JAVA 
Script Fundamental (Part 2)" 

๒ เม.ย. ๕๘ ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิชน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

4,300.- 

๒๓.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ  หวัข้อ  ไอทีจูเนียร์ 
สร้างสดุยอดไอทีในอนาคต  กิจกรรมที่ 3 "JAVA 
Script Fundamental (Part 1)" 

๙ เม.ย. ๕๘ ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิชน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

4,450.- 

๒๔.  โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์วชิาการส าหรับ
นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ ภมูิภาคอาเซียน (AUCC) 

๒๙ เม.ย. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

3๕,092.- 

๒๕.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ จบแล้วรวย: 
เทคนิคการวางแผนการเงินในก้าวแรกสู่การท างาน 

๗ พ.ค. ๕๘ ประธานสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์   
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

2,492.- 

๒๖.  โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ 888249 ๓๑ พ.ค. –  
๖ มิ.ย. ๕๘ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายนันทวัฒน์ ภูทอง (นิสิต) 

599,897.- 

๒๗.  โครงการเตรยีมความพร้อมสหกิจ หัวข้อ 
Professional Software Development 

๒ – ๑๙  
มิ.ย. ๕๘ 

ส านักงานจัดการศึกษา ๕๗,๗๖๒.- 

๒๘.  โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตชั้นปี 4 และ 
 Informatics Night 

๖ มิ.ย. ๕๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

119,150.- 

๒๙.  โครงการสัมมนากจิกรรมนิสติ ๑๖ – ๑๘ 
มิ.ย. ๕๘ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

๕๑,๖๑๘.- 

๓๐.  โครงการเตรยีมความพร้อมสหกิจ  
หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพ 

๒๕ มิ.ย. ๕๘ ส านักงานจัดการศึกษา ๔๒,๘๘๐.- 

๓๑.  โครงการเตรยีมความพร้อมสหกิจ  
หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพ 

๑๖ ก.ค. ๕๘ ส านักงานจัดการศึกษา ๕๔,๖๓๖.- 

๓๒.  โครงการอบรม Code.org / Code Academy / 
CS Unplugged 

๒๙ ก.ค. - 
๘ ส.ค. ๕๘ 

ส านักงานจัดการศึกษา ๑๑๐,๕๐๐.- 

๓๓.  โครงการ Informatics Beginning #2015 ๙ ส.ค. ๕๘ งานกิจการนิสิตฯ ๓๐,๖๑๒.- 
๓๔.  โครงการเรียนรู้จากผูม้ีความเชี่ยวชาญ กิจกรรม

บรรยายสายอาชีพและสายงานของชาวไอทีใน
มุมมองเจ้าของธุรกิจ 

๒๑ ส.ค. ๕๘ นางสาวกมลวรรณ แสงระวี ๓,๐๐๐.- 

๓๕.  โครงการสานสมัพันธ์บัณฑติศึกษา 2558 ๒๙ ส.ค. ๕๘ ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
นายพจน์สพร แซ่ลิ้ม (นิสิต) 

๒๑,๐๐๐.- 

๓๖.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ กจิกรรมบรรยาย
พิเศษท่ีมากกว่า DEV 

๑๑. ก.ย. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางสาวกมลวรรณ แสงระวี 

๓,๐๐๐.- 

๓๗.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณุภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา กิจกรรมเรยีนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

๒๐ ก.ย. ๕๘ นางสาวกุลชลี รัตนคร ๕,๒๐๐.- 

๓๘.  โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสติ 
 

๒๐ ก.ย. ๕๘ นางสาวกุลชลี รัตนคร ๒๐,๐๐๐.- 
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ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท)  
๓๙.  โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ หวัข้อ การเตรียม

ความพร้อมสู่การท า Senior Project สหกิจศึกษา 
และการประกอบอาชีพหลังส าเรจ็การศึกษา 

๒๕ ก.ย. ๕๘ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 

๒,๓๐๐.- 

๔๐.  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๘ 

๒๔, ๒๖ และ 
๒๗ ก.ย. ๕๘ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
นายนันทวัฒน์ ภูทอง (นิสิต) 

๑๒,๐๐๐.- 

ด้านการวิจัย 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ
คณะฯ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย และยังมีห้องปฏิบัติการส าหรับสนุนงานวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเมฆบูรพา 
(Burapha Linux Laboratory)  ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Engineering 
Research Laboratory: ISERL)  ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining  
ห้องปฏิบัติการวิจัย Advanced Computer Graphic and Multimedia ห้องปฏิบัติการวิจัย Computational 
Innovative Laboratory ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technology Research Center )KST) และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการประมวลผล ทั้งนี้ การส่งเสริมด้านการวิจัยของคณะฯ สนองต่อเจตนารมณ์และปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 

ล าดัท ชื่อโครงการ ผู้วิจัย จ านวนเงิน (ทาท)  
๑.  การวิจัยพัฒนาการเช่ือมประสานข้อมูลระหว่างระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา

กับระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์พิเศษและระบบสารสนเทศข้อมูลต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน ๔๐๐,๐๐๐.- 

๒.  การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย ระยะที่ ๑ นายเอกภพ บุญเพ็ง ๕๐,๐๐๐.- 
๓.  การค้นหาช่วงเวลาที่น่าสนใจของการปรากฎและไม่ปรากฎขึ้นของรูปแบบ ดร.โกเมศ อัมพวัน ๓๐๐,๐๐๐.- 
๔.  ขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่มแบบยืดหยุ่นที่ใช้ความซับซ้อนด้านเวลาและพื้นที่เกือบ

เชิงเส้นส าหรับข้อมูลสตรีมมิ่งที่มีแนวคิดดริฟท์ 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน ๓๐๐,๐๐๐.- 

 
โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๖ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๔,๔๒๙,๐๐๐ บาท 

ล าดัท ชื่อโครงการ ผู้วิจัย จ านวนเงิน (ทาท)  
๑. ๑ การหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจสอบหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation 

ส าหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉยัโรคในโรงพยาบาล 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ๗๘๐,๐๐๐.- 

๒. ๒ การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ส าหรับการตรวจพบอาการ
เส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาส าหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะ
เริ่มต้น 
 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ๗๕๐,๐๐๐.- 

๓. ๓ วิธีการออนโทโลยีแบบปรับตัวไดด้ว้ยเทคนิค Empirical Modelling  
ส าหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้องICU 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ๘๕๐,๐๐๐.- 
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ล าดัท ชื่อโครงการ ผู้วิจัย จ านวนเงิน (ทาท)  
๔. ๔ การค้นหารูปแบบท่ีมีค่าคณุประโยชน์สูงท่ีปรากฏอย่างสม่ าเสมอเพื่อการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ดร.โกเมศ อัมพวัน ๓๖๙,๐๐๐.- 

๕. ๕ การตรวจจับการหกล้มของผูสู้งอายุในบ้านพักคนชรา นายภูสติ กุลเกษม ๗๘๐,๐๐๐.- 
๖. ๖ การจ าแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่าย

เซ็นเซอรไ์รส้ายเพื่อช่วยประหยดัพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร 
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ๙๐๐,๐๐๐.- 

 
ผลงานวิชาการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๙ ผลงาน 

ล าดัท ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
ชื่อวารสารทีต่ีพิมพ์  /ปีที่พิมพ์/ฉททัทีพ่ิมพ์/วันเดือนปี

ที่ตีพิมพ์/หน้าทีล่งพิมพ ์
๑.  John Gatewood Ham An ECMA-55 Minimal BASIC Compiler 

for x86-64 Linux® 
Computer 2014,3,  

1 Oct 2014, pp. 69-116 
๒.  ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล A Comparative Analysis of Appliance 

Classifiers for Wireless Classification 
System 

Asian Internet Engineering Conference 
2014, 26-28 Nov 2014.  

๓.  นายภูสติ กุลเกษม 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

Automatic Exudates Detection in 
Retinal Images Using Efficient 
Integrated Approaches 

APSIPA ASC 2014, 9-12 Dec 2014. 

๔.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

Improving classification rate 
constrained to imbalanced data 
between overlapped and non-
overlapped regions by hybrid 
algorithms 

NeuroComputing 2015, 152,  
pp. 429-443. 

๕.  ดร.โกเมศ อัมพวัน Mining top-k frequent-regular 
patterns based on use-given length 
constraints 

ANSCSE 2015, 17-19 Jun 2015 

๖.  ดร.โกเมศ อัมพวัน Mining top-k frequent-regular closed 
patterns 

Expert Systems with Applications, 
Elsevier, vol. 42(21), 30 Nov 2015, 

pp.7882-7894 
๗.  ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
Fall Detection using Directional 
Bounding Box 

JCSSE 2015, 
22-24 Jul 2015, pp. 52-57 

๘.  ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล 

Analysis of frequency-based compact 
genetic algolithm Zfb-cGA) 

Maejo Int. J. Sci. Technol. 2015, 9(01), 
pp. 121-135 

๙.  ดร.โกเมศ อัมพวัน Pushing Regularity Constraint on High 
Utility Itemsets Mining 

ICAICTA 2015, 19-22 Aug 2015,  
pp. 1-6 
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ด้านการบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย    
  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๓,๕๖๐ บาท 

ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท)  
๑.  โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลีย่น

ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง Dali University กับ  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๖ – ๓๐ 
ต.ค. ๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 
นางสาวหรรษา รอดเงิน 
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์
นางระวีนันท ์ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางสาวกุลชลี รตันคร 

9,905.- 

๒.  โครงการประชาสมัพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบรูพา ณ งานมหกรรม
ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๒ 

๑๐ – ๑๑ 
ต.ค. ๕๗ 

นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์ 6,580.- 

๓.  โครงการ LibreOffice Extensions Language ๑๕ และ ๒๒ 
พ.ย. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวทัศยา สุขผ่อง 

- 

๔.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเด็กไทยมีดีใช้ไอทีให้เป็น
ประโยชน์เพื่อชุมชน 

๒๒ – ๒๓ 
พ.ย. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน - 

๕.  โครงการเขยีนโปรแกรมมาราธอน (CodeFest) แบบ
โอเพนซอร์ส 2014 

๒๙ – ๓๐ 
พ.ย. ๕๗  

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวทัศยา สุขผ่อง 

- 

๖.  โครงการอบรม .Net Frame Work ๑๐ ธ.ค. ๕๗ อาจารย์ทัศนีย์ เจริญพร 
นางสาวทัศยา สุขผ่อง 

6,920.- 

๗.  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ เรื่อง การอบรมครูโรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผ่าและเด็กก าพร้า หลัก ๖๗ นครเวียงจันทร ์

๒๒ ม.ค. –  
๔ ก.พ. ๕๘ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 12,159.- 

๘.  โครงการมหกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU 
Software Festival) ครั้งท่ี ๒ 

๑๔ ก.พ. ๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 
นางระวีนันท ์ชูสินชินภัทร 

32,590.- 

๙.  โครงการอบรมเพือ่เผยแพรร่ะบบควบคุมการเบิก
จ่ายเงินส าหรับหน่วยเบิกที่ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

๒๙ มี.ค. ๕๘ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลบัส ี

7,830.- 

๑๐.  โครงการอบอรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การใช้งานและ
ติดตั้ง OpenStack ส าหรับบริหารจัดการ Cloud 
Computing 

๒๖ เม.ย. ๕๘ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลบัส ี

43,716.- 

๑๑.  โครงการบรรยายด้านเทคโนโลยีรว่มสมัยเพื่อ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยผูเ้ชี่ยวชาญ เรื่อง การ
พัฒนาเว็บ Application ด้วยเทคโนโลยี .Net 

๔ – ๕ 
ก.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลบัส ี
นางสาวกุลชลี รตันคร 

21,110.- 

๑๒.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี google  
เรื่อง ธุรกิจติดตลาดด้วย SEO และวัดผลด้วย Google 
Analytics 

๘ ส.ค. ๕๘ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลบัส ี

2,750.- 



 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  27 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท  

ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
แหล่งทุน งบประมำณ 

(บำท)  
๑.  โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง

แก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลต าบลบางปลา 

๑ ต.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. 58 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา เทศบาลต าบลบางปลา 98,000.- 

๒.  โครงการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๑ ต.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. 58 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร 

500,000.- 

๓.  โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑ ต.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. 58 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

700,000.- 

๔.  โครงการประชุมวิชาการ2015-7th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) ประจ าปี ๒๕๕๘ 

29 – ๓๐ ม.ค. 
58 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ค่าลงทะเบียน 577,500.- 

๕.  โครงการปรับปรุงแก้ไข ดูแลบ ารุง 
รักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลยัใน
สังกัดและใหบ้ริการจัดการฟาร์ม
แม่ข่ายของสถาบันบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑ – ๓๑ 
ธ.ค. 58 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันบรมราชชนก 2,500,000.- 

๖.  โครงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
และดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนงานบรหิาร
จัดการงานงบประมาณ ของ
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันบรมราชชนก 1,200,000.- 

๗.  โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
ดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงบงานด้านบุคลากรของ
สถาบันพระบรมชนก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก 2,300,000.- 

๘.  โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี ของสถาบันพระบรม
ราชชนก ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันบรมราชชนก 1,500,000.- 
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ล ำดับ โครงกำร 
วันที่จัด
โครงกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
แหล่งทุน งบประมำณ 

(บำท)  
๙.  โครงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 

และดูแลบ ารุงรักษาระบบการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบัน
บรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก 3,300,000.- 

๑๐.  โครงการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
และดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิารของ
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก 1,600,000.- 

๑๑.  โครงการบริหารจัดการ และดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ของสถาบันบรมราชชนก  

๑ ธ.ค. 57 ถึง 
๓๑ ธ.ค. ๕๘ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก 1,500,000.- 

๑๒.  โครงการกิจกรรมพัฒนาเตรยีม
ความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวแทนประเทศไทยในการเขา้
แข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาค
อาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๘ (ACM-
ICPC Thailand Boost-Up 
Camp 2015)  

๑ – ๘ 
พ.ย. 58 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

1,000,000.- 

๑๓.  โครงการประชุมวิชาการ 2015 – 
2nd International Conference 
On Advanced Informatics: 
Concepts, Theory And 
Applications (ICAICTA)  

๑๙ – ๒๒ 
ส.ค. ๕๘ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ค่าลงทะเบียน 495,000.- 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เพ่ือเป็นการสืบสานความเป็นไทย
และน าไปสู่การสงวนรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกลักษณ์  โดย
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ทุนงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๗ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๓๙๖,๗๘๒.๑๕ บาท 

ล าดัท ชื่อโครงการ 
วันที่จัดท า
โครงการ 

ผู้รัทผิดชอทโครงการ 
งทประมาณ 

(ทาท)  
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์กับนิสิต 
๒ พ.ย. ๕๗ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายวุฒิชัย เหลืองเรืองรอง (นิสิต) 
Mr.KEOVESSNA VONG (นิสิต) 
นายธนินทร์ เมธิโยธิน (นิสิต) 
นายธงชัย บุญโชติ (นิสิต) 
นายเจษฎา รอดเงิน (นิสิต) 
นางสาวปาลชาติ หงส์นันทกุล (นิสิต) 
 

๕๐,๐๐๐.- 

๒. โครงการเสรมิเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม 
สืบสานประเพณีลอยกระทง 

๖ พ.ย. ๕๗ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายไพบูลย์ นันก้อน (นิสิต) 

- 

๓. โครงการท าบญุและบ าเพ็ญประโยชน์คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

๙ ธ.ค. ๕๗ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๓๑,๓๑๒.- 

๔. โครงการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

๕ มี.ค. ๕๙ นายภูสติ กุลเกษม 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๑๖๖,๐๙๖.- 

๕. โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติและ
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๓ มี.ค. ๕๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายศรณัญ์ จันทร์หา (นิสิต) 

๔๙,๐๗๕- 

๖. โครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาล 
วันสงกรานต ์

๗ เม.ย. ๕๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน  
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ (นิสิต) 
นายพจน์สพร แซล่ิ้ม (นิสติ)  

๔,๗๐๐.- 

๗. ปฐมนิเทศนิสติใหม่ ๒๕๕๘ ๗ ส.ค. ๕๘ งานกิจการนิสิตฯ ๔๙,๕๗๐.- 
๘. โครงการค่ายอาสาสอนใช้คอมพิวเตอร์และ

โครงการจิตอาสาวิทยาการสารสนเทศฟื้นฟู
และท านุบ ารุงศาสนสถาน 

๖ ก.ย. 5๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวณัฐชยา สุขมุาลพันธ ์(นิสิต) 
นายธงชัย บุญโชติ (นิสิต) 

๗๒,๙๐๒.๑๕ 
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โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ทุนงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

ล าดัท ชื่อโครงการ 
วันที่จัดท า
โครงการ 

ผู้รัทผิดชอทโครงการ 
งทประมาณ 

(ทาท)  
๑. โครงการปล่อยปลาปลูกป่าชายเลน ๑๕ ส.ค. ๕๘ นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
นายเขมชาต ทองค า (นิสิต) 

๑,๐๐๐.- 
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ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณพิตท่ีพึงประสงค์ 

 
  กิจกรรมทัศนศึกษาดงูานด้านไอทีของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
      การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตได้เปิด
ประสบการณ์และโลกทัศน์ที่กว้างไกลในส่วนของงานด้านอัลกอริทึม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการด าเนินการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างเป้าหมายในการเรียนและการประกอบวิชาชีพ 

 
      คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่๑๒ The 12th Thailand Open Source Software 
Fastival 2014  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  แจ้งวัฒนะ 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยโอเพน
ซอร์ส อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ/บูธ 
ประชาสัมพันธ์ สัมมนาย่อย และ Workshop เกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่น่าสนใจอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     เมื่อวันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอ้ือน น านิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกลุ่มบริษัท
ซอฟต์สแควร์ โดยการศึกษาดูงานจะแบ่ง
การศึกษาดูงานออกเป็นในส่วนของงาน
ทางด้านอัลกอลิทึม งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานทางด้านกระบวนการ
ด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกท้ังยังเป็น
การเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิต และได้มี
โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกด้วย 
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 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
 
       เป็นกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ และได้ทราบถึง
ภาพรวมของตลาดแรงงานและทักษะงานด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประยุกต์
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจากการที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นิสิตได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและมีโอกาสในการซักถามเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เป็นการส่ งเสริม
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจ และเป็นการสร้างแนวทางเลือกสายอาชีพในอนาคตอีกทางหนึ่ง 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 
กิจกรรมที่ ๑ “เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขัน 2014 

Asia Thailand National On-Site” เมื่อ
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ บรรยายโดย
นายอัครพนธ์ วัชรพลากร 

 
กิจกรรมที่ ๒ “กิจกรรมบรรยายพิเศษ จบแล้วรวย: เทคนิค

วางแผนการเงินในก้าวแรกสู่การท างาน” 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยาย
โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุขโชติรัตน์  

 

     เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศน านิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสบการณ์แก่นิสิตและเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความสนใจกระตือรือร้นในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต อีกทั้งมีความรู้ในแนวกว้าง เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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กิจกรรมที่ ๓ “กิจกรรมบรรยายสายอาชีพและสายงาน

ของชาวไอทีในมุมมองเจ้าของธุรกิจ” เมื่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยาย
โดยคุณศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี 

 
กิจกรรมที่ ๔ “กิจกรรมบรรยายพิเศษที่มากกว่า DEV” 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บรรยายโดย ดร.วิชญ์ เนียรนามตระกูล 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กิจกรรมที่ ๑ "Web Application Development Junior" 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
บรรยายโดย คุณวีระ เกษตรสิน 

 
กิจกรรมที่ ๒ "เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาเว็บแอ๊บพลิเคชั่นด้วยแนวทาง Front-
end Engineering" เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ บรรยายโดย คุณวีระ เกษตรสิน 

 
กิจกรรมที่ ๓ "ไอทีจูเนียร์ สร้างสุดยอดนักไอทีในอนาคต" 

บรรยายโดย คุณวีระ เกษตรสิน โดยมี
กิจกรรมย่อยทั้งหมด ๓ กิจกรรมได้แก ่
๑) JavaScript Fundamental (Part 1)  
    เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒) JavaScript Fundamental (Part 2)  
    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
๓) Build Responsive Website with 

Twitter Bootstrap 3 เมื่อวันที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กิจกรรมที่ ๔ “เตรียมความพร้อมสู่การท า Senior Project 

สหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา” เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ บรรยายโดยนายวัชระ ฮ่องกิ้ม และ
นายศุภโชค พรไชยะสิทธิ์ 
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
กิจกรรมที่ ๑ “Work smart as a Team: Software 

Development Process & Project 
Management” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ บรรยายโดยคุณเกษมัณฑน์ 
แก้วอ่ิม ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
จัดการข้อมูล ธนาคารธนชาต 

 
กิจกรรมที่ ๒ “Software Security Management” เมื่อ

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยาย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐิดา เอลซ์ 

 
กิจกรรมที่ ๓ “Introduction to OpenStack and 

Hadoop” เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ บรรยายโดย คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข 

 
กิจกรรมที่ ๔ “Requirement Engineering ในมุมมอง

ของการบริการโครงการซอฟต์แวร์” เมื่อ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยาย
โดยคุณดนุพล สยามวาลา 

 
กิจกรรมที่ ๕ “กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ทาง

สถิติส าหรับนิสิต” เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยายโดย ดร.พัชรี 
วงษ์เกษม 
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โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดโครงการสหกิจศึกษาโดยให้ถือว่าสหกิจ
ศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่นิสิตจะต้องศึกษา ซึ่งนิสิตสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับงานจริงในสถานประกอบการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการและลด
ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตในอนาคต คณะวิทยาการสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม  ความรู้ 
ความมั่นใจ พร้อมทั้งแนะน าการปรับปรุงบุคลิกภาพและการวางตัวในการปฏิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ โดย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ – ๔ ที่สนใจในการท าสหกิจศึกษา  
 
กิจกรรมที่ ๑ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา

สหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ บรรยายโดยอาจารย์เบญจภรณ์ 
จันทรกองกุล รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสหกิจศึกษา 

 
กิจกรรมที่ ๒ “ปฐมนิเทศแนวทางการเตรียมความ

พร้อมในการท าสหกิจและโครงงาน” 
เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บรรยายโดยอาจารย์กันทิมา อ่อนละออ 

 
กิจกรรมที่ ๓ “กิจกรรมแนะน าและประชาสัมพันธ์

รายวิชาสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยายโดย
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจ
ศึกษา 

 
กิจกรรมที่ ๔ “กิจกรรมแนะน าโครงการ จาก บจ True” 

เมื่อวันที่  ๑๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
บรรยายโดยคุณรวิทัต ภู่หล า จากบริษัท 
True Include 
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กิจกรรมที่ ๕ “Professional Software Development” 

เมื่อวันที่ ๒ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บรรยายโดยตัวแทนจากบริษัท เอ็มเอฟอีซี 
จ ากัด โดยนิสิตสามารถเข้ารับการอบรม 
จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
๑) IT Infrastructure for business 
๒) Professional Software 
    Development with JAVA 
๓) Professional Software 
    Development with .Net 

 
กิจกรรมที่ ๖ “กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตเพ่ือ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยายโดย 
ดร.เฉลิมศรี จันทรทอง และคุณชลชนิต 
ปึงวิริยะรัตน์ 

 
กิจกรรมที่ ๗ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา

สหกิจศึกษา” เมื่ อวันที่  ๑๗ – ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรยายโดย 
ผศ.นวลศรี  เด่นวัฒนา และอาจารย์
ธเนศร์ สุขสุวรรณ 
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โครงการการ Informatics Programming Contest 2015 
 

ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Informatics Programming Contest 2015 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการให้กับนิสิตเกิดความกระตือรื้อร้นในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)  
 
 ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยการสารสนเทศ ได้น านิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ อาคาร
ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยอ่ืน อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดในการท าโครงการคอมพิวเตอร์และสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของผลงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตอีกด้วย  
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โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
 เมื่อวันที ่๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบ
สารสนเทศ ได้เดินทางไปยังอุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
จัดตั้งโดยวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ เพ่ือท าการจัดค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนับเป็นการจัดค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๓ แล้ว ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่
จากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศท าหน้าที่เป็น Staff ค่ายในการให้ความรู้และดูแลกระบวนการต่าง ๆ ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับน้องนิสิตชั้นปี ที ่๒ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตลอดระยะเวลาของค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียน 
สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับนิสิตใหม่ให้
สามารถปรับตัวในการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนิสิตชั้นปี ๒ – ๔ ได้มีส่วนร่วมในการให้
ความรู้แก่นิสิตใหม่ด้วย 
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
 

ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่  ๑ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ และ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณอาคารสิรินธร และห้องสอนทางไกลชั้น ๕ อาคารเกษม จาติกวณิช โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้มีความเข้าใจเพ่ิมขึ้น และกระตุ้นให้นิสิตชั้นปี ๑ มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบจริง โดยเพ่ิมทักษะและสามารถน าไปประยุกต์ในการท าข้อสอบได้ ซึ่งผลจากการที่นิสิตเข้าร่วม
โครงการท าให้นิสิตได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและ
เตรียมความพร้อมต่อรายวิชาที่จะสอบยิ่งขึ้น 
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ด้านสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือให้มีตัวแทนนิสิตร่วมในการบริการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและส่งเสริม
ให้นิสิตได้เรียนรู้และส านึกในหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย  ก่อให้เกิด
คุณธรรม ความเสียสละ และการอุทิศตนเพ่ือสังคมต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนากิจกรรม
นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บ้านป่าริมเขื่อน 
จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของปีการศึกษา ๒๕๕๗ และด าเนินการวางแผนการจัด
กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า 
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลไกและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ด้านกีฬาหรือการสง่เสริมสุขภาพ 

 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์กับนิสิต 
 

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์กับนิสิต เมื่อวันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงยิมบาสเกตบอล 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” และสนามกีฬาฟุตซอล มหาวทิยาลัยบูรพา โดยจัดเป็นกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ รวมทั้งนิสิต และศิษย์เก่า ได้ร่วมท ากิจกรรมกีฬาซึ่งส่งเสริมสุขภาพ 
พลานมัยที่แข็งแรง การท างานเป็นทีม และการมีน้ าในเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย 
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ด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 

 
พิธีท าบุญเลี้ยงพระและบ าเพ็ญประโยชน์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระและบ าเพ็ญประโยชน์คณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียติจากผู้แทนส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเข้า
รว่มพิธีท าบุญเลี้ยงพระ เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
ท าความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะและร่วมรักษา
ทรัพย์สมบัติส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

จากการที่คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
คณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารคณะวิทยการสารสนเทศ เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจตลอดจนความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนิสิต 
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โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาการสารสนเทศมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๐ คน เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตกับบัณพิตที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้ใช้ความพากเพียร
ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศจึงได้จัด
กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ 
ห้องสอนทางไกล ชั้น ๕ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
 

ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสนนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานว่างข้างร้านอินทนิล อาคารสิรินธร โดยมีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันส าคัญ  คือ วันขึ้นปีใหม่
หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
     ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิใหม่และไหว้
ครู คณะวิทยการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม KA-500 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รับทราบข้อมูล แนวทาง และการปฏิบัติตนใน
การศึกษาเล่าเรียน กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และข้อมูลอ่ืนๆ อันน าไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยโดยเน้นการเรียนรู้และพ่ึงพาตนเองจนส าเร็จการศึกษา และได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวฑิตาต่อครู
อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามอีกทางหนึ่งด้วย 
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ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการปล่อยปลาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินินาถ 
 
 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้น าบุคลากรและนิสิตท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยปลาน้ าเค็ม และการปลูกป่าชายเลน เมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พื้นท่ีป่าชายเลนปากคลองบางโปรง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสารธารณะ และส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการค่ายอาสาสอนใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาสอนใช้
คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม และวัดโกมุทรัตนาราม เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตมีจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การจัดภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม นอกจากนี้ยังร่วมกันท า
ความสะอาดวัดโกมุทรัตนาราม ซึ่งถือได้วว่าเป็นการท านุบ ารุงศาสนสถานอีกทางหนึ่งด้วย 
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ด้านการวิจัย 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงจากต่างประเทศ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Telecom Bretagne ประเทศฝรั่งเศส จึงได้มี
การเชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยกับสถาบันต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Philippe Lenca มาบรรยาย
พิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง SD-๓๑๘ อาคารสิรินธร เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ
บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท าวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ และเกิดการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัยต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสวนาการจัดการองค์ความรู้การพิจารณาจริยธรรมวิจัย 
 
 ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการเสวนาการจัดการองค์ความรู้การพิจารณา
จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๒ อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.
ศาสตรี เสาวคนธ์ และ พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ มาบรรยายให้ความรู้การจัดการองค์ความรู้การพิจารณาจริยธรรมวิจัย
แก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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ด้านการบริการวิชาการ 

 
กิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทย 
ในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (SIPA) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ตัวแทนประเทศไทยในการ
เข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๗ (ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp 2014) ในระหว่าง
วันที่ ๒ – ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Mahmudur 
Rahman (ผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC World Final 2007) พร้อมคณะผู้ออกข้อสอบ ACM-ICPC ระดับเอเชีย 2007-
2014 และ ผศ. ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเขียน
โปรแกรม การแก้ปัญหา (Problem Solved) โดยใช้ทฤษฎีด้าน Algorithms ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับตัวแทนประเทศไทยทั้ง ๑๐ ทีม ให้มีทักษะในการท าข้อสอบมากขึ้นเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ เพ่ิมโอกาสเข้าสู่รอบ World Final 
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โครงการอบรมเทคโนโลยีบน .NET Framework  
 
 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีบน .NET 
Framework เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ โดยเป็นกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีจากคุณปฏิภพ ฉายสุรยะ  บริษัท Nysiis Solution ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตซอฟต์แวร์ด้วย
เทคโนโลยี .NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
 

เร่ือง การอบรมครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กก าพร้า หลัก ๖๗ นครเวียงจันทร์ 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างประเทศและได้
ถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนจากโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กก าพร้า หลัก ๖๗ นครเวียงจันทร์ 
ภายใต้โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม 
– ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง SD-๓๒๐ และ SD-๕๑๕ อาคารสิรินธร ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการท างานร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศอีกด้วย  
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โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
 

 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest) ได้จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และน าเอาความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขัน
ชิงเงินรางวัลในระดับประเทศอันจะเป็นการช่วยสร้างเวทีส าหรับเยาวชนและผู้สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัย
ในระดับอาชีพต่อไป โดยการแข่งขันแบ่งเป็นทั้งหมด ๓ รอบ คือ รอบแรกรอบเสนอโครงการ รอบสองรอบน าเสนอโครงการ
ระดับภูมิภาค  และรอบสามรอบชิงชนะเลิศ  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ได้จัดการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ รอบแรก (พิจารณาโครงการ) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ 
อาคารสิรินธร ทั้งนี้ มีโครงการผ่านการพิจารณาในรอบแรกนี้ จ านวน ๗๒ โครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.กัลยา อุดม
วิทิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เข้าร่วมมอบทุนสนับสนุนการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ จ านวนกว่า ๒๐๐ คน  
 รอบน าเสนอโครงการระดับภูมิภาค (รอบก่อนชิงชนะเลิศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
 ส าหรับรอบชิงชนะเลิศนี้ โครงการ “บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ” จากนางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ และนางสาว
ลลินดา เรืองปัญญา นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้รับรางวัลชมเชยในหัวข้อพิเศษ Mobile Application จากการแข่งขันฯ ครั้งนี้ด้วย  
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ ๗ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ ๗ (2015 - 7th  International Conference on 
Knowledge and Smart Technology: KST) เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน 
ชลบุรี การประชุมวิชาการนี้จะเป็นศูนย์กลางส าคัญส าหรับนักวิจัยและนักพัฒนาในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในสาขาComputational Intelligence, Intelligent Applications, Intelligent Computer Networks and 
Systems และ Emerging Intelligent Technologies นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีส าหรับการสร้างโอกาสให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่จะน าเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมทางการวิจัย โดยบทความที่ได้รับการยอมรับให้น าเสนอผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ใน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (KST-2557 Conference Proceedings) และเจ้าของบทความสามารถขยายผล
การทดลองจากงานวิจัยดังกล่าวนั้นเพื่อตีพิมพ์ใน ECTI-Transaction on Computer and Information Technology 
(ECTI-CIT) โครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้ Keynote Speaker และ Session Chair โดยมี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการประชุมวิชาการ 2015-2nd International Conference on Advanced Informatics: 
Concepts, Theory and Applications (ICAICTA) 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Toyohashi University of Technology (JAPN) , 
Informatics Research Group, School of Electrical Engineering and Informatics, Institut Teknilogi 
Bandung (Indonesia) และ Sirindhorn International Institute of Technology (Thailand) จัดประชุมวิชาการ 
2015-2nd International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications 
(ICAICTA) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
อาคารสิรินธร ชั้น ๓ ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันด้าน
วิทยาการสารสนเทศขั้นสูง ทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ส าหรับโจทย์ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งถือว่าเป็น
เวทีส าหรับระดมความคิดเห็นและแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย ตลอดถึงนิสิตและนักศึกษาที่
สนในใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งการแสดงผลงานวิจัยเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) Graphics, Image Processing and Intelligent Systems 
 ๒) High Performance Computing and Distributed Systems 
 ๓) Computational Science and Engineering 
 ๔) Information Systems, Audit and Governance  
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคณะฯ ได้ท าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม 
พ.ศ ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ 
สกอ. ทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๓ 
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ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ และวันจันทร์ที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพคณาจารย์และเปิด
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) อันจะน าไปสู่การพัฒนานิสิตให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวคิดบัณฑิตในศตวรรษที่ 
๒๑ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยการจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา และ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้สามารถน าทักษะต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีมในองค์กรได้อีกด้วย 
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โครงการเสวนาสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่อง “ECTI : Professorship Roadshow  
เส้นทางสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์และต าแหน่งวิชาการ” 
 

 ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอันเป็นการสะท้อนคุณภาพตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
จึงไดจ้ัดโครงการเสวนาสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ECTI : Professorship Roadshow เส้นทาง
สู่ต าแหน่งศาสตราจารย์และต าแหน่งวิชาการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง SD506 อาคารสิรินธร 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคณาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้เพ่ิมขึ้น 
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หน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
 
    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  และอาจารย์อธิตา อ่อนเอ้ือน 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
น าโดย ผศ .ดร .อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เพ่ือเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรและสหกิจศึกษา ของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๕๐๒ อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์อธิตา อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ Mr.John Gatewood Ham 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะ
ผู้เข้าอบรมจาก Asian Institute of Technology (AIT) ชาว
ปากีสถาน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการ
และด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
 
 
     เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา เข้าศึกษาดูงาน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในทศวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ The Korea Institute 
of Science and Technology Information (KISTI) ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงษ์ไทย 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในประเทศไทยและนักวิจัย
จากต่างประเทศ 
 
     เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษา 
ดู งานด้ านซอฟต์แวร์ ใน เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ โดย อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษและประธานสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าศึกษา
ดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องประชุม SD502 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
     เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายด้านวิชาการ คณะวิทยการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
 

 

 

รายนามคณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร 
๓. นายภูสิต กุลเกษม  
๔. นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
๕. นางอธิตา อ่อนเอ้ือน 

 
 
ประสานงานและเรียบเรียงเนื้อหา 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ 
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ   
ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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