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คณะวิทยาการสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ครบรอบหนึ่งปีอีกวาระหนึ่งแล้ว จากผลการ
ด าเนินการในรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ 
จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต ด้านบริการวิชาการ 
ด้านงานวิจัย อย่างจริงจัง ท าให้มีผลการด าเนินการที่ดีขึ้นกว่าใน
รอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคณะวิทยาการสารสนเทศก็มิได้
ละเลยพันธกิจทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยังคงให้
ความส าคัญและมีการด าเนินการอย่างสม่ า เสมอ ซึ่ งการ
ด าเนินการกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจาก นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และ
ผู้บริหารคณะ  ขอขอบคุณความทุ่มเทของทุกท่านมา ณ โอกาส
นี ้

คณะวิทยาการสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ประจ าปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่ผู้สนใจสามารถใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะได้เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้สนใจอาจใช้
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมของคณะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการกิจกรรมของตนได้  

ท้ายสุดนี้หวังว่าการด าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
ของคณะวิทยาการสารสนเทศจะได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่     
วงการศึกษา สังคม และประเทศไทยไม่มากก็น้อย 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) 
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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ความเปน็มา 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้น 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๓๖ ท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการกระจาย
แหล่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปี ๑ (ทั้งมหาวิทยาลัย) รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตในบางสาขาวิชาที่ต้องการ
ความรู้พื้นฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเอกของหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะฯ  
ซึ่งในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

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

๒. พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF)   

  ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 
๒. พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

ปริญญาเอกร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  
๑๑ มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามกรอบมาตรฐาน TQF)  
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๕ มหาวิทยาลัย 
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๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF) 

  ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด ๖ หลักสูตร (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)  
มีนิสิตทั้งสิ้น ๑,๔๕๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและ 
วิชาบริการ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) อีกปีการศึกษาละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 
 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

 
สร้างเสริมปัญญา   ใฝ่หาความรู้ 

คู่คุณธรรม   ชี้น าสังคม 
 

 
ปณิธานมหาวิทยาลัย 
๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 
๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทาง 
การพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 

สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล  
น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

  สร้างอารยบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม 
ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในที่สุด 
  แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการใช้
บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 
      น าพาสังคมอย่างย่ังยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือ 
งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณค่าและ
ต่อเนื่อง 
 
 

พันธกิจคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑. สร้างอารยบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๒. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล 
๓. น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือสร้างสังคมอุดมปัญญา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ   

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดสังคม
การเรียนรู้ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับท้องถิ่นและสากล 

๒. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล สามารถ
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

๓. บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของ
สังคม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

๔. สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์   

๑. คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มีภาวะ
ผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 

๒. คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 

๓. คณะเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศแก่ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 

๔. คณะมีบัณฑิตและบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า และพร้อมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

๕. คณะมีการบริหารจัดการครบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงาน 
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ด้านการบริหาร 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

      คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ หน่วยงานภายใน 
ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ส านักงานคณบดี 
 

ส านักงานจัดการศึกษา 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

ภาคตะวันออก  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ก ากับดแูลโดย 
หัวหน้าส านักงานจัดการศึกษา 
 ๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ก ากับดูแลโดย 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการบริการการศึกษา 
- งานห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานส่งเสริมการวิจัย 
- งานกิจการนิสิต 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ ์และ

กิจการพิเศษ 

ก ากับดแูลโดย 
ผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 ส านักงานคณบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของคณะวิทยาการ
สารสนเทศให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสานงานระหว่างหน่วยงาน บริหาร
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารงานทุกพันธกิจ 

 
 ส านักงานจัดการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ อันเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะการ
ให้บริการแก่นิสิตตลอดกระบวนการศึกษา คือ ตั้งแต่การคัดเลือกนิสิต การรับนิสิตเข้าศึกษา ขณะก าลังศึกษา 
และส าเร็จการศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนิสิต ทั้งยังเป็นส่วน
ที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติภารกิจและการพัฒนางานให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นหน่วยงานในก ากับของ 
คณะวิทยาการสารสนเทศท่ีสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภูมิภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลาง
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ใน
ภูมิภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต นักศึกษาอีกด้วย 
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โครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ฝุายบริหาร 
- ฝุายวิชาการ 
- ฝุายแผนงาน วิจยั และบริการวิชาการ 
- ฝุายประกันคุณภาพและสหกิจศกึษา 
- ฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ประธานสาขาวิชา 
 

ผู้อ านวยการ 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออก  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

รองคณบดี 
คณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี หัวหน้าส านักงานจัดการศึกษา 
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รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 

  

 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

นายเสรี ชิโนดม 
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์กรรมการ
ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

นายภูสิต กุลเกษม 
กรรมการ 

 

 

น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
กรรมการ 

 

นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 
กรรมการ 

 

 

ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
กรรมการ 
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รายนามคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ 

  

 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
กรรมการ 

 

 

ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
กรรมการ 

 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
กรรมการ 

 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
กรรมการ 

 

ดร.ณัฐนนท์  ลีลาตระกลู 
กรรมการ 

 

ดร.โกเมศ อัมพวัน 
กรรมการ 

 

 

 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 

 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

นายภูสติ กุลเกษม 
รองคณบดฝีุายบริหาร 

 

ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
รองคณบดฝีุายแผนงานและบริการวิชาการ 

 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
รองคณบดฝีุายวิชาการและวิจยั 

 

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
รองคณบดฝีุายประกันคณุภาพและสหกิจศึกษา 

 

นายประจักษ์ จติเงินมะดัน 
รองคณบดฝีุายกิจการนิสติและกิจการพิเศษ 

 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
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คณาจารย์และบุคลากร 

  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร คือ  บุคลากร  ผู้เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิด
ความก้าวหน้าและบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ คณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากรซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะฯ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

รายช่ือคณาจารย์ในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒ อาจารย์กันทิมา  อ่อนละออ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓ ดร.โกเมศ อัมพวัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔ ดร.คนึงนิจ กุโบลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๕ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๖ อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๗ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
๙ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๐ อาจารย์เบญจภรณ์  จันทรกองกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑๑ อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒ อาจารย์ประวิทย์  บุญมี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓ อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
๑๔ อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕ อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖ อาจารย์วรวิทย์  วีระพันธุ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘ ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙ อาจารย์สุภาวดี  ศรีค าดี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๐ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๑ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒ อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๓ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
๒๔ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๕ อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๒๖ Mr.John  Gatewood  Ham   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

รายช่ือพนักงานสนับสนุนวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา 
๒ นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา 
๓ นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา 
๔ นายเกรียงศักดิ์  ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕ นายจักรก์ฤษณ์  บุตรอ าคา นักวิจัย 
๖ นางสาวทัศยา  สุขผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗ นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘ นางสาวปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
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 นางสุพรรษา  ฉันทพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘ นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๙ นางสาวอรอนงค์  ร้อยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ
และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งงบเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ าแนกตาม
หมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้ 
 
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                   

17.23%

26.94%
35.47%

18.70%

1.23%
0.44%

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบกลาง

งบรายจ่ายอ่ืน

 
 

 
หน่วย : บาท 

หมวดเงิน 
เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

เงินรายได้ รวม 

งบบุคลากร 570,000.00  7,316,800.00  7,886,800.00  
งบด าเนินงาน 2,815,258.00  9,516,892.63  12,332,150.63  
งบเงินอุดหนุน 2,097,000.00  14,142,900.00  16,239,900.00  
งบลงทุน 1,237,042.00  7,323,900.00  8,560,942.00  
งบกลาง - 562,500.00  562,500.00  
งบรายจ่ายอ่ืน - 200,000.00  200,000.00  

รวม 6,719,300.00  39,062,992.63  45,782,292.63  
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รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                

20.25%

30.34%30.27%

19.14%

0.00% 0.00%

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบกลาง

งบรายจ่ายอ่ืน

 
 

หน่วย : บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดเงิน 
เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

เงินรายได้ รวม 

งบบุคลากร 240,000.00  7,309,933.98  7,549,933.98  
งบด าเนินงาน 2,815,257.44  8,493,635.21  11,308,892.65  
งบเงินอุดหนุน 2,097,000.00  9,184,906.51  11,281,906.51  
งบลงทุน 1,237,042.00  5,898,943.50  7,135,985.50  
งบกลาง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

รวม 6,389,299.44  30,887,419.20  37,276,718.64  



 

 

16 
 

รายรับรวมและรายจ่ายรวม เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

ประเภทงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

รายรับรวม 

งบบุคลากร ๒,๗๘๑,๗๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 7,886,800.00  
งบด าเนินงาน ๑๓,๖๐๕,๐๓๔.๘๙ ๑๖,๐๘๙,๕๓๐.๘๖ 12,332,150.63  
งบเงินอุดหนุน ๑๓,๖๖๕,๙๕๔.๑๔ ๑๖,๐๖๒,๔๖๓.๗๕ 16,239,900.00  
งบลงทุน ๔,๒๑๖,๔๖๗.๐๐ ๑๒,๐๓๙,๒๕๖.๐๐ 8,560,942.00  
งบกลาง ๘๗๒,๖๓๑.๖๐ ๒,๐๖๔,๗๐๐.๐๐ 562,500.00  
งบรายจ่ายอ่ืน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 200,000.00  

รวมรายรับ ๓๕,๒๓๑,๗๘๗.๖๓ ๔๙,๕๕๕,๙๕๐.๖๑ 45,782,292.63  
 

รายจ่ายรวม 

งบบุคลากร ๒,๓๕๕,๕๔๘.๐๐ ๒,๗๓๙,๑๘๔.๕๐ 7,549,933.98  
งบด าเนินงาน ๑๐,๗๖๐,๒๓๓.๑๘ ๑๓,๒๓๐,๙๒๐.๓๓ 11,308,892.65  
งบเงินอุดหนุน ๖,๐๐๙,๖๔๗.๓๓ ๘,๑๑๕,๒๐๒.๔๑ 11,281,906.51  
งบลงทุน ๔,๑๘๔,๗๕๘.๒๕ ๑๑,๖๒๗,๔๗๗.๕๐ 7,135,985.50  
งบกลาง ๓๙,๕๙๘.๖๐ - - 
งบรายจ่ายอ่ืน ๕๐,๙๙๑.๐๐ ๗๔,๖๙๙.๐๐ - 

รวมรายจ่าย ๒๓,๔๐๐,๗๗๖.๓๖ ๓๕,๗๘๗,๔๘๓.๗๔ 37,276,718.64  
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การปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ ประเภท 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 
๑. ศึกษาต่อ ๓ ๑ - - ๓ ๑ 

๒. ฝึกอบรม ๓๑ ๑๗ - - ๓๑ ๑๗ 

๓. ดูงาน ๑๗ ๑ ๒ ๒ ๑๙ ๓ 

๔. ประชุมสัมมนา ๓๗ ๑๒ - - ๓๗ ๑๒ 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

๗ – ๑๑ ต.ค. ๕๖ CCNA (Cisco Certified 
Network Associates) 

บจ. เซอร์ตไิฟต์ เทคนิคลั  
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

๒๑ ต.ค. ๕๖ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ” 

ห้องประชุม SD506   
อาคารสริินธร  
มหาวิทยาลยับูรพา 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
นายประจักษ์ จติเงินมะดัน 
นายประวิทย์ บญุม ี
นายภูสติ กุลเกษม 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายเอกภพ บุญเพ็ง 
น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
น.ส.กุลชลี รัตนคร 
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง 
น.ส.ทัศยา สุขผ่อง 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 
น.ส.ปัทมา วชิรพันธุ ์
นายมาโนชญ์ ใจกว้าง 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
น.ส.ศิรจิันทร์ แซ่ลี ้
นายสิทธิชัย สมพันธุ ์
นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย 
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์
น.ส.อรอนงค์ ร้อยทา 
 

๒๒ ต.ค. ๕๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ" 

ห้องประชุม SD506   
อาคารสริินธร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
นายประจักษ์ จติเงินมะดัน 
นายประวิทย์ บญุม ี
นายพงษ์วุฒิ ดวงศรี 
นายภูสติ กุลเกษม 
นายวิทวัส พันธุมจินดา 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
ผศ.ดร.สรุางคนา ธรรมลิขติ 
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายเอกภพ บุญเพ็ง 
น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
น.ส.กุลชลี รัตนคร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง 
น.ส.ทัศยา สุขผ่อง 
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 
น.ส.ปัทมา วชิรพันธุ ์



 

 

19 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

นายมาโนชญ์ ใจกว้าง 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
น.ส.ศิรจิันทร์ แซ่ลี ้
นายสิทธิชัย สมพันธุ ์
นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย 
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์
น.ส.อรอนงค์ ร้อยทา 

๑๙ – ๒๒ พ.ย. ๕๖ อบรมหลักสูตรการเขียน iOS  
เพื่อน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศ 

อาคาร SM Tower 
กรุงเทพฯ 
 

นายจักร์กฤษณ์ บตุรค าอา 

๒ – ๕ ธ.ค. ๕๖ 20th Asia-Pacific Software 
Engineering Conference 
(APSEC2013) 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

๓๐ – ๓๑ ม.ค. ๕๗ โครงการประชุมวิชาการ 2014-6th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) และ 
โครงการประชุมวิชาการด้าน 
Knowledge and Smart 
Technology ครั้งที ่๖ (KST-2557) 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

โรงแรม เทา-ทอง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.จรรยา อ้นปันส ์
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
นายประจักษ์ จติเงินมะดัน 
นายประวิทย์ บญุม ี
นายภูสติ กุลเกษม 
ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

๖ – ๘ ก.พ. ๕๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนานโยบายและการ
จัดการภาครัฐ" หลักสูตรที่ ๑  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณภาครัฐ (ภาคปฏิบัติ)   

โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

น.ส.อรอนงค์ ร้อยทา 

๑๔ – ๑๖ ก.พ. ๕๗ ศึกษาดูงานบริหารและจัดการคณะ
ประเทศเวยีดนาม 
 

ประเทศเวยีดนาม ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

๒๐ – ๒๑ ก.พ. ๕๗ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
(the ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing: 
AUCC) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี

น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
นายประจักษ์ จติเงินมะดัน 
ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 

๒๗ – ๒๘ ก.พ. ๕๗ การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่๖ 
The 6th National Conference 
on Information Technology 
(NCIT 2014) 

โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 

๑๑ มี.ค. ๕๗ สัมมนางาน Total Data Center 
solution for build Up Your 
Business 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ 

นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง 

๒๐ – ๒๒ มี.ค. ๕๗ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 
นายภูสติ กุลเกษม 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง 
น.ส.กุลชลี รัตนคร 
น.ส.ทัศยา สุขผ่อง 
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 
น.ส.ปัทมา วชิรพันธุ ์
นางระวีนันท ์ชูสินชินภัทร 
น.ส.ศิรจิันทร์ แซ่ลี ้
นายสิทธิพงษ ์ฉิมไทย 
น.ส.หรรษา รอดเงิน 
น.ส.อรอนงค ์ร้อยทา 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๕๗ อบรมหลักสูตร Train-The-
Trainer : The Java SE7 
Fundamental 

บจ.ออราเคลิ คอร์ปอเรชั่น 
กรุงเทพฯ 

น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี

๒๔ – ๒๕ มี.ค. ๕๗ ประชุมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยับูรพา นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ 

๒ – ๔ เม.ย. ๕๗ สัมมนาประกันคุณภาพกิจกรรม
นิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

โรงแรมแหลมสิงห ์แนชเชอรัล 
บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุร ี

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๔ เม.ย. ๕๗ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
"จากห้องเรียนสูต่ ารา" 

ห้องประชุม ๕๐๖  
อาคารสริินธร 

น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 
นายประวิทย์ บญุม ี
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
นายสิทธิพงษ ์ฉิมไทย 
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 
น.ส.อรอนงค ์ร้อยทา 

๒๔ เม.ย. ๕๗ โครงการการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคณาจารย์และนิสติ 
ในการด าเนินการวิจัยและจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ ์

SD319 อาคารสิรินธร น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.จรรยา อ้นปันส ์
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล 
นายภูสติ กุลเกษม 
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 
นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

๗ – ๘ พ.ค. ๕๗ เทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้า 
ให้น่าสนใจด้วย Photoshop และ
การประชาสัมพันธ์แนวใหม ่

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
น.ส.กุลชลี รัตนคร 

๑๒ – ๑๖ พ.ค. ๕๗ ศึกษาดูงาน ระบบเข้ารับ
การศึกษา Admission System 

Japanese Red Cross 
College Of Nursing 
ประเทศญี่ปุุน 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 

๑๔ – ๑๖ พ.ค. ๕๗ ประชุมวิชาการนานาชาติร่วม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งท่ี ๑๑ 
(JCSSE2014) 

โรงแรมสยามเบย์ชอร์  
รีสอร์ทแอนดส์ปา  
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี

ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 

๑๖ พ.ค. ๕๗ สัมมนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศส าหรับสถาบันการศึกษา 
ของประเทศไทย 

ศูนย์บัณฑติศึกษา  
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
นายภูสติ กุลเกษม 

๒๐ พ.ค. ๕๗ Enterprise Linux System 
Administration 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง 

๒๒ พ.ค. ๕๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนโดยผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 

๒๗ พ.ค. ๕๗ โครงการเตรยีมความพร้อม 
สู่อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (โครงการพัฒนา
ก าลังคนด้าน ICT) หลักสูตร Tips 
& Tricks for Microsoft Excel 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

น.ส.หรรษา รอดเงิน 
น.ส.ศิรจิันทร์ แซ่ลี ้

๑๘ – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา หลักสตูรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่๒ 

โรงแรม เดอะ รอยลัเจมส์ 
กอล์ฟ รีสอร์ท  
จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
น.ส.จรรยา อ้นปันส ์
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล 
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 
นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ 
นายภูสติ กุลเกษม 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

นายวิทวัส พันธุมจินดา 
ผศ.ดร.สุนสิา ริมเจรญิ 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี

๒๖ – ๒๗ มิ.ย. ๕๗ การบริหารสารบรรณด้านการ
จัดเก็บเอกสาร และการท าลาย
เอกสาร 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 

๑๘ – ๑๙ ก.ค. ๕๗ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
โต้ตอบ เพื่อประสานงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
น.ส.ทัศยา สุขผ่อง 
น.ส.ปัทมา วชิรพันธุ ์

๒๘ ก.ค. ๕๗ การเขียนผลงานทางวิชาการ
อย่างไรไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและ 
ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ห้องประชุมโรงแรมเทาทอง นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงษ ์
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
น.ส.จรรยา อ้นปันส ์

๓๑ ก.ค. – ๑ ส.ค. 
๕๗ 

ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

อิงธารรีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 

น.ส.จรรยา อ้นปันส ์
นายจักร์กฤษณ์ บตุรค าอา 
น.ส.ทัศยา สุขผ่อง 
นายมาโนชญ์ ใจกว้าง 
นายศักดา บุญภา 
นายสิทธิชัย สมพันธ์ุ 
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์

๗ ส.ค. ๕๗ ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจด้วยเทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลศิ
ในโลกเช่ือมต่อยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๗ Intensive EdPEx หมวด ๒  
การวางแผนกลยุทธ์ 

โรงแรมฟรูาม่า กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ 
น.ส.อรอนงค ์ร้อยทา 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 

วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

๒๙ ส.ค. ๕๗ การคิดโจทย์วิจัยและการสรา้งแรง
บันดาลใจในการด าเนินการวิจัย 

ห้องประชุมโรงแรมเทาทอง น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล 

 

 

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร 
 

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญาเอก นายวรวิทย์  วีระพันธุ ์ วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์ กศ .ม.  การบรหิารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพที่จะน าไปสู่การพัฒนา
และยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดการประเมินตนเอง โดยยึดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้น าผลการประเมิน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
บูรพา ที ่๑๑๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยบูรพา ระดับ
ส่วนงาน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗โดยแจ้งให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ ทราบและได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวงรอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (๔.๑๗ คะแนน) 

จุดเด่น 
๑. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาตร์ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากร เป็นแนวทางก าหนดทิศทางของคณะฯ ที่ชัดเจนขึ้น 
๒. มีแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนานิสิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับคณะ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
๓. มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
๔. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้เป็นอย่างดี 
๕. มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๖. บุคลากรของคณะฯ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและร่วมมือกันด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาจนเป็นระบบที่ดีและมีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ชัดเจนมากขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
๒. มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการน้อย 

 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
๑. คณะฯ ควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ในด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

หรือกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
๒. ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างสมดุลของภาระงานด้านอ่ืนกับภาระงานวิจัย 
๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงในสถาบันอ่ืน 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
 

หลักสูตร 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ท าการเปิดการสอนทั้งหมด ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีนิสิตทั้งสิ้นโดยประมาณ 
๑,๖๙๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการอีก 
ปีละประมาณ 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 

 
สถิติและจ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๗         หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา                 
                         สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๙๙ ๒ - ๒๐๑ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๒๖ ๒๓ - ๒๔๙ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๑๗๐ - - ๑๗๐ 

รวม ๕๙๕ ๒๕ - ๖๒๐ 
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สถิตินิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗       หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา                  
                        ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๒๕๕๕ ๑,๔๒๙ ๑๑๘ ๗ ๑,๕๕๔ 
๒๕๕๖ ๑,๓๖๕ ๘๔ ๔ ๑,๔๕๓ 

๒๕๕๗ ๑,๖๓๑ ๗๔ ๕ ๑,๖๙๒ 
 

 

จ านวนนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๗         หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา                 
                         สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๕๗๕ ๖๘ - ๖๔๓ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๖๗ ๖ ๕ ๕๗๘ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๔๗๑ - - ๔๗๑ 

รวม ๑,๖๑๓ ๗๔ ๕ ๑,๖๙๒ 
 

 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖      หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา                 
                         สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๒๓ ๒ - ๑๒๕ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙๑ ๒๐ - ๑๑๑ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - - - - 

รวม ๒๑๔ ๒๒ - ๒๓๖ 
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ทุนการศึกษา  

 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการ
เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้ 

ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของคณะวิทยาการสารสนเทศ      

ประเภททุนการศึกษา จ านวน (ทุน)  ทุนละ (บาท)  รวม (บาท)  

ทุนส่งเสริมการศึกษา ๔ ๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

ทุนกิจกรรม ๑๒ ๓,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

ทุนผลการเรียนดีเด่น ๑๔ ๓,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ๑๕ ๙,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ 

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการ ๒ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

                 รวม ๔๗ ทุน ๒๔๓,๐๐๐ 
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ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล 

  นิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณจนได้รับรางวัลยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล 

รางวัล/
ประกาศ
เกียรติคุณ 

หน่วยงานที่มอบ วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

น.ส.เสาวคนธ์ ศรีบตุรชิน รางวัลที่ ๓ เครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก 

๑๓ ก.พ. ๕๗ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภท
โครงงานสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เนื่องในวันสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๔ 

นายอานันท์ ศรีสันติสุข ระดับดีเด่น มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุร ี

๒๐ – ๒๑ 
ก.พ. ๕๗ 

โครงการประชุมวิชาการปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน (the ASEAN 
Undergraduate Conference 
in Computing : AUC2 ) 

น.ส.เจนจริา คงมาก ระดับดีเด่น 
น.ส.มาลินี มีโพธ์ิ ระดับดีเด่น 
น.ส.จันทกานต์ สพรั่งผล ระดับดีเด่น 
นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ ์ ระดับด ี

นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ ์ ระดับด ี

นายธีรวัต เนตรปิยะฉัตร ระดับด ี
น.ส.นฤมล รัตนปรียานุช ระดับด ี

น.ส.ณฏัฐนันท์ แสงสรุิย ์ ระดับด ี

น.ส.ขวัญแก้ว รอดไพร ระดับด ี

น.ส.ปรวรวรรณ อาชาภิชาต ิ ระดับด ี

นายธาม แก้วสนธ ิ ระดับด ี
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กิจกรรมพัฒนานิสิต 

  นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศยังได้ส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์อีกด้วย โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ
ทางการคิด ๓) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
และ ๕) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 

กิจกรรมพัฒนานิสิต จ านวนกิจกรรม 
จ านวนนิสิต 

ผู้เข้ารับบริการ 
๑. การจัดบริการแก่นิสิต ๒๗ ๑,๙๕๕ 

๒. การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๑๗ ๔,๒๑๖ 

 

ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑. โครงการเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน  

ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
ชุมชนบ้านดง ต.สาริกา จ.นครนายก 

16 ต.ค.56 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

0 

๒. โครงการเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ต.แสมสาร  
อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี

24 ต.ค. 56 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

0 

๓. โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
จากนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

7 พ.ย. 56 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,510 

๔. โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

21 พ.ย. 56 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 12,900 

๕. โครงการการเรยีนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
“เติมไฟ เติมฝัน” 

28 พ.ย. 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,360 

๖. โครงการการเรยีนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
"กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม" 
 

4 ธ.ค. 56 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,000 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๗. โครงการจติอาสาวิทยาการสารสนเทศ 

ฟื้นฟูศาสนสถาน 
25 ธ.ค. 56 น.ส.ชนากานต์ แม้นญาติ 

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

13,852 

๘. โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ณ บริษัท ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

๑๖ ม.ค. 57 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25,525 

๙. โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

16 ม.ค. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 

๑๐. โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ณ มหาวิทยาลยับูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 

๓๐ ม.ค. 57 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 16,205 

๑๑. โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ “IT Games” 

19 ม.ค. 57 นายสรธิญ ชลารักษ ์ 
น.ส.ชนากานต์ แม้นญาติ  
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 

9,013 

๑๒. โครงการกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งท่ี ๓  
(SIA Games #3) 

18 ม.ค. 57 นายสาธิต ขันธชัย 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 

9,975 

๑๓. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนสิิต 20 ม.ค. 57 นายชัยวัฒน ์งาสาร  
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 

917 

๑๔. โครงการการเรยีนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
วิศวกรรมความต้องการจากมุมมองด้านธุรกิจ 

23 ม.ค. 57 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13,687 

๑๕. โครงการการเรยีนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
“ไอทีจูเนียร์ สร้างสดุยอดนักไอทีในอนาคต: 
SysAdmin Junior” 

25 ม.ค. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,800 

๑๖. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“R&D กับงานราชการ และผู้ประกอบการรุ่นใหม”่ 

30 ม.ค. 57 ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
น.ส.กันทิมา อ่อนละออ 

5,000 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑๗. โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตชั้นปีที่ ๔ 

Informatics Night  
13 ก.พ. 57 นายชัยวัฒน ์งาสาร  

นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 

123,535 

๑๘. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“การประกวดโครงงานสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีงานสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔” 

13 ก.พ. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1,300 

๑๙. โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์วชิาการส าหรับ
นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการปริญญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคอาเซียน (the ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing 
(AUCC)) 

20 -  21 
ก.พ. 57 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 26,500 

๒๐. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“ฝึกทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน  
การเขียนประวัติ และการสัมภาษณ์งาน” 

20 ก.พ. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3,860 

๒๑. โครงการน านสิิตเข้าร่วมโครงการอบรมและ 
เสวนาระบบประกันคุณภาพนิสติ 

22 ก.พ. 57 นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 7,324 

๒๒. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“แนะน าหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาสหกิจศึกษาของคณะฯ” 

24 ก.พ. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1,960 

๒๓. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“การรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู”้ 

6 มี.ค. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 

๒๔. โครงการเตรยีมความในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“การพัฒนาบุคลิกภาพ” 

8 มี.ค. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15,040 

๒๕. โครงการสอบวัดระดับทักษะโปรแกรม 
(Programming) ระดับต้น 

8 มี.ค. 57 รองคณบดีฝุายวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

22,010 

๒๖. โครงการเข้าอบรมการเตรียมความพร้อม 
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

10 – 22   
มี.ค. 57 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

53,029 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๒๗. โครงการประชุมวิชาการ The 2014 4th IEEE 

Thailand Student Conference on Senior 
Capstone Project (IEEE SCAP 2014) 
 

20 มี.ค. 57 รองคณบดีฝุายแผนงาน วิจัย  
และบริการวิชาการ 

400 

๒๘. โครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร ์ 30 มี.ค. –  
5 เม.ย. 57 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 732,293 

๒๙. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 9 เม.ย. 57 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15,552 
๓๐. โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
23 เม.ย. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,317 

๓๑. โครงการเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษา 6 พ.ค. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000 
๓๒. โครงการสัมมนากจิกรรมนิสติ 17 -  19 

พ.ค. 57 
นายศรัญญ์ จันทร์หา 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 

70,000 

๓๓. โครงการเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 22 พ.ค. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑,๘๐๐ 
๓๔. โครงการน านสิิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 18th 

International Computer Sciences And 
Engineering Conference 

30 ก.ค. -   
1 ส.ค. 57 

นางคนึงนิจ กุโบลา 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 

94,674 

๓๕. โครงการคณะวิทยาการสารสนเทศพบผู้ปกครอง
นิสิตใหม ่

3 ส.ค. 57 นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 

2,250 

๓๖. โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรบันิสิตช้ันปีท่ี ๑  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

4 -  5 และ 
7 ส.ค. 57 

น.ส.ณัฐชยา สุขุมาลพันธ ์ 50,000 

๓๗. โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ + ไหว้ครู + ผูกข้อมือ  
+ แรกพบ 

8 ส.ค. 57 นายศรัณญ์ จันทร์หา 
นายประจักษ ์จิตเงินมะดัน 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 

50,000 

๓๘. โครงการเช่ือมสัมพันธ์เชียร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 11 -  31 
ส.ค. 57 

นายศรัณญ์ จันทร์หา 
นายอรรถชัย โพธิ์สุรินทร์ 

19,700 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๓๙. โครงการ "เปิดโลกทัศนส์ู่นวัตกรรม IT" 18 -  20 

ส.ค. 57 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์ 
นายวุฒิชัย เหลือเรืองรอง  
Mr.Keovessna Vong  
นายธนินทร์ เมธิโยธิน  
น.ส.ณัฐชยา สุขุมาลพันธ ์ 
นายสุกฤษฏิ์ วิโรจน์ชัยชาญ  
น.ส.ปาลชาติ หงส์นันทกุล  

6,416 

๔๐. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

30 ส.ค. 57 นายเมธินทร์ เมธิโยธิน 25,000 

๔๑. โครงการการเรยีนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
“Fronted Engineering – The New Baseline 
for Front-end Developer” 
 

4 ก.ย. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7,710 

๔๒. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
"การรายงานผลการฝึกปฏิบัติสหกจิศึกษา 
ของนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคฤดูร้อน" 

4 ก.ย. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

๑,๘๐๐ 

๔๓. โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
จากนิสิต "กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ" 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

11 ก.ย. 57 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
น.ส.กมลวรรณ แสงระว ี
น.ส.ณัฐชยา สุขุมาลพันธ ์ 
น.ส.สุมาลี อิสริโยดม 

7,500 

๔๔. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียน
ที ่๑/๒๕๕๗ 

15 -  20 
ก.ย. 57 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นายกรสหนันท ์ต่อพงษ์พันธุ์
น.ส.ณัฐชยา สุขุมาลพันธ ์
น.ส.จามิกรณ์ เขจร  
นายไพบูลย์ นันก้อน 
นายสฤษดิ์ นุ่มทองค า  
นายนันทวัฒน ์ภูทอง 

9,000 
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ด้านการวิจัย 

 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
ของคณะฯ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย และยังมีห้องปฏิบัติการส าหรับสนุนงานวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
วิจัยเมฆบูรพา (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) และห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการประมวลผล ทั้งนี้ การส่งเสริม
ด้านการวิจัยของคณะฯ สนองต่อเจตนารมณ์และปณิธานของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๗ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท)  
โครงการเดิม

ต่อเนื่อง 
ถึงปี ๒๕๕๗ 

โครงการวิจัย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

๑ การจ าแนกเครื่องใช้ไฟฟูาโดยใช้
การตรวจสอบพลังงานไฟฟูาผ่าน
เครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้ายเพื่อช่วย
ประหยดัพลังงานและเพิ่มความ
ปลอดภัยในอาคาร 

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ๔๕๐,๐๐๐   

๒ โครงการพัฒนาระบบส าหรับติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบน
เครื่องแม่ข่าย คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

นางอธิตา  อ่อนเอื้อน ๒๐๐,๐๐๐   

๓ การค้นคืนภาพลายไทยโดยใช้ 
มิติแฟร็กทัลและคอรรีโลแกรม
แบบบล็อก 

๑. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์
๒. ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
๓. ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 

๑๐๐,๐๐๐   

๔ การปรับปรุงวิธีการเตมิค่าข้อมลูที่
หายไปในข้ันตอนวิธีการกรองร่วม
โดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้ใช้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
 

๑. ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
๒. ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
๓. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์

๑๐๐,๐๐๐   
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท)  
โครงการเดิม

ต่อเนื่อง 
ถึงปี ๒๕๕๗ 

โครงการวิจัย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

๕ การพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับ 
การวางแผนจัดมื้ออาหารส าหรับ
ผู้ปุวยโรคเบาหวานโดยใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล 

๑. ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
๒. ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 

๑๐๐,๐๐๐   

๖ การเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
ส าหรับการค้นหารูปแบบที่ปรากฏ
บ่อยสุดเคอันดับแรกและปรากฏ
อย่างสม่ าเสมอ 

ดร.โกเมศ  อัมพวัน ๑๐๐,๐๐๐   

๗ ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการส าหรับ
การสร้างแบบจ าลองลายกนก 

๑. ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
๒. ดร.สุนสิา  ริมเจรญิ 
๓. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์

๑๐๐,๐๐๐   

๘ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การตรวจข้อสอบแบบปรนยัจาก
ภาพกระดาษค าตอบโดยใช้เทคนคิ
วิธีการประมวลผลภาพดิจิทัล 
กรณีศึกษา คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา 

๑. นายวิทวัส  พันธุมจินดา 
๒. ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
๓. ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
๔. นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์
 

๖๐,๐๐๐   

๙ การตรวจจับการหกล้มของ
ผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพัก
คนชรา 

นายภูสติ  กุลเกษม ๕๐๐,๐๐๐   

๑๐ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการ
ตรวจหามวลที่มรีูปร่างแบบ 
Spiculation ส าหรับคอมพิวเตอร์
ช่วยการวินิจฉัยในโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ๓๙๗,๐๐๐   

๑๑ การรู้จ าอารมณ์จากเสีบงพูดท่ี
แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่มผสม 

นายภูสติ  กุลเกษม ๓๕๐,๐๐๐   

๑๒ วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลทีไ่ม่สมดลุสูง 

น.ส.เบญจภรณ์  จันทรกองกุล ๓๐๐,๐๐๐   
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งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) ระดับชาติ จ านวน ๓  เรื่อง 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
ชื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/  ปีที่พิมพ์/ฉบบัทีพ่ิมพ์/วัน

เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ/์ชื่อประเทศ 

นางอธิตา  อ่อนเอื้อน และ  
ผศ.นวลศรี  เด่นวัฒนา   

การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการ
ประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูล
ส าหรับงานประกันคณุภาพการศึกษา 

CIT&UniNOMS2014/ ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๕๗/
หน้า ๒๔-๒๘/ประเทศไทย 

นางอธิตา  อ่อนเอื้อน เทคนิคการใช้วิดเจต็กับการควบคมุการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแ์วร์ 
กรณีศึกษา: ระบบเพื่อการจัดข้อมลูงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก PIEiS 

NCCIT2014/ ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๕๗/ฉบับ ๑๐/
หน้า ๘๖๕-๘๗๐/ประเทศไทย 

ดร.จักริน  สุขสวสัดิ์ชน และ 
ดร.อุรรีัฐ  สุขสวสัดิ์ชน   

การคัดเลือกปัจจัยเด่นและการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภท 

NCCIT2014/ ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๕๗/ฉบับ ๑๐/
หน้า ๕๑๕-๕๒๑/ประเทศไทย 

 
งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) ระดับนานาชาติ จ านวน ๒  เรื่อง 
 

ชื่อผู้วิจัย 
ชื่องานวิจัย ชื่อวารสารทีต่ีพิมพ์/  ปีที่พิมพ์/ฉบบัทีพ่ิมพ์/วัน

เดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่ลงพิมพ/์ชื่อประเทศ 

นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ 
และ นายประวิทย์  บุญม ี

Conference Management Sysytem for 
Information Technology Academic 
Confence: A SaaS Approach 

Burapha University International 
Conference 2014/ ปีท่ีพิมพ์ ๒๕๕๗/
หน้า ๒๖๑-๒๖๘/ประเทศไทย  

นายธาม แก้วสันติ และ 
นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน 

Google Web Speech API 
Implementation Case Study: English 
Skill Online Practice 

TCU International e-Learning 
Conference 2014/Vol. 5/ปีท่ีพิมพ์ 
๒๕๕๗/หน้า ๔๙-๕๓/ประเทศไทย 
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ด้านการบริการวชิาการ 

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย    

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๖๘๙,๕๐๓ บาท 
 

ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑. โครงการมหกรรมซอฟต์แวรม์หาวทิยาลัยบูรพา  

(BUU Software Festival) ครั้งท่ี 1 
4 ธ.ค.  
๕6 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน 52,685 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเอกสาร 
ยุคใหม่ด้วย Google Drive ครั้งท่ี ๑ 

20 ธ.ค. 
56 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส
แห่งประะเทศไทย 

1,320 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเอกสาร 
ยุคใหม่ด้วย Google Drive ครั้งท่ี ๒ 

8 ม.ค. 
57 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส 
แห่งประเทศไทย 

1,260 

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและ
ปรับแต่งซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ส าหรับสร้างเครื่อง
แม่ข่ายเสมือน (Proxmox ve) ส าหรับผูดู้แลระบบ 
ครั้งท่ี ๑ 

25 ม.ค. 
57 

นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์ 4,821 

๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Go 
Programming Language for Beginner 

11 ก.พ. 
57 

นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์ 1,395 

๖. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ เรื่อง การถ่ายทอดความรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24 -  25 
ก.พ. 57 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 14,482 

๗. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ธุรกิจติดตลาด 
ด้วย SEO และ Google Adwords 

16 ส.ค. 
57 

นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์ 900 

๘. โครงการจดัการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ACM-ICPC ประเทศไทย 2557  
(ACM-ICPC Thailand National Contest 2014)  
รอบการแข่งขัน Online 

14 ก.ย. 
57 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 

20,140 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๙. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 
17 ก.ย. 

57 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
นายภูสิต กุลเกษม 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 

592,500 

 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๖๘๓,๐๐๐ บาท (ไม่รวมโครงการ
บริการวิชาการจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งจะใช้ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
 

ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑. โครงการประชุมวิชาการ 2014 - 

6th  International Conference 
on Knowledge and Smart 
Technology (KST) และโครงการ
ประชุมวิชาการดา้น Knowledge 
and Smart and Technology 
ครั้งท่ี ๖ (KST-2557)  

๓๐ – ๓๑ 
ม.ค. ๕๗ 

ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ 
นายภูสิต กุลเกษม 
น.ส.เบญจภรณ ์จันทรกองกุล 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

ค่าลงทะเบียน  178,000  

๒. โครงการสัมมนาการน าเสนอ
ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  
(๑๑ รูปแบบการลา) การลงเวลา
ท างานและการพัฒนาบุคลากร  

3 – 4  
ก.พ. ๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์   
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

ค่าลงทะเบียน  45,000  

๓. โครงการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัย
สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

๑ ต.ค. ๕๖ –  
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 

 300,000  

๔. โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

๑ ต.ค. ๕๖ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 

 550,000  
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท)  
๕. โครงการจดัท าเอกสารซอฟต์แวร์

เทคนิคและทดสอบระบบเชื่อมโยง
ระหว่าง National Single 
Window กับระบบภายในกรม
วิชาการเกษตร  

10 ก.ย. ๕๖ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา กรมวิชาการเกษตร  ๑๒๐,๐๐๐ 

๖. โครงการติดตั้งและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ  

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน สถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ ์

๖๐๐,๐๐๐ 

๗. การประชุมวิชาการThe 2014 
4th IEEE Thailand Student 
Conference on Senior 
Capstone Project  
(IEEE SCAP 2014)  

๒๐ มี.ค. ๕๗ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    ค่าลงทะเบียน  23,000  

๘. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร  
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ
ประชุม E-Meeting เพื่อส าหรับ
เก็บและค้นหาข้อมูลหลักฐานงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา  

๒๙ – ๓๐ 
พ.ค. ๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์   
นางอธิตา อ่อนเอื้อน  

ค่าลงทะเบียน 439,000 

๙. โครงการความร่วมมือส่งเสริม
ธุรกิจตามพันธกิจ Software 
Business / ICT New 
Entrepreneurs Creation 
ระหว่าง คณะวิทยาการสารสนเทศ  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรภ์าค
ตะวันออก มหาวิทยาลยับูรพา 
และบริษัท ไนซิส โซลูช่ันส์ จ ากดั  

๑ พ.ค. ๕๗ – 
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์   
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

บจ.ไนซสิ โซลูช่ันส ์ 300,000 

๑๐. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณ
แบบโอเพนซอรส์  

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๐ ก.ย. ๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร  
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์   
นางอธิตา อ่อนเอื้อน    

ค่าลงทะเบียน 450,000 

๑๑. โครงการสัมมนาการน าเสนอ
ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์  
(๑๑ รูปแบบการลา) การลงเวลา
ท างานและการพัฒนาบุคลากร  
 
 

๗ – ๘ พ.ค. 
๕๗ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ์   
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

ค่าลงทะเบียน 180,000 
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑๒. โครงการความร่วมมือการพัฒนา

แอพพลิเคชั่น 4dbook บน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และ
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอช 
ระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัย 
Mobile & Service Computing 
and Information Mining and 
Networking คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา 
และบริษัท แอพทเวนตี้โฟร์ จ ากัด 

๑ เม.ย. ๕๗ – 
๓๑ ก.ค. ๕๗ 

นายวิทวัส พันธุมจินดา   
 

บจ.แอพทเวนตี้โฟร ์ 320,000 

๑๓. โครงการดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาระบบลงบญัชี 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา    สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

350,000 

๑๔. โครงการปรับปรุงแก้ไข ดแูล
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนงานบรหิารจดัการ  
( Bฺack office) ระบบบุคลากรและ
ระบบก ากับงบประมาณ ของ
สถาบันพระบรมราชชนก  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา    สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

700,000 

๑๕. โครงการให้บริการฟาร์มแม่ข่าย 
(Server Farming Service for Pl 
Information Systems) ของ
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ 2557  

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน   
  

สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

 850,000  

๑๖. โครงการบ ารุงรักษา แก้ไขปรับปรุง
ระบบ และดูแลเครื่องแม่ข่าย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของวิทยาลัยในสังกัดฯของสถาบัน
พระบรมราชชนก  
ประจ าปีงบประมาณ 2557  
 
 

๑ ก.พ. ๕๗ – 
๓๐ ธ.ค. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน    สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

 1,500,000  
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑๗. โครงการบริหารจัดการและดูแล

บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ 
รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 ของสถาบันพระบรม 
ราชชนก  

๑ มี.ค. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา   สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

 1,350,000  

๑๘. โครงการปรับปรุงแก้ไข ดแูล
บ ารุงรักษา และพัฒนาศักยภาพ
ระบบสารสนเทศด้านการเรียน
การสอนของสถาบันพระบรมราช
ชนก ประจ าปีงบประมาณ 2557  

๑ มี.ค. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา   สถาบันพระบรม 
ราชชนก 

 1,500,000  

๑๙. โครงการความร่วมมือการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน 4dbook บน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และ
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอส  
ระยะที่ 2  

๕ ส.ค. ๕๗ –  
๑ ม.ค. ๕๘ 

ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน   
นายวิทวัส พันธุมจินดา   
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  

บจ.แอพทเวนตี้โฟร ์  ๓20,000  

๒๐. โครงการบริการวิชาการหลักสูตร 
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ
ประชุม E-Meeting เพื่อส าหรับ
เก็บและค้นหาข้อมูลหลักฐานงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา  
ครั้งท่ี 2  

๒๘ – ๒๙ 
ส.ค. ๕๗ 

นางอธิตา อ่อนเอื้อน  
ดร.คนึงนิจ กุโบลา   
นางสุพรรษา ฉันทพันธุ ์  

ค่าลงทะเบียน  40,000  

๒๑. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
แก้ไขระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลต าบลบางปลา  

๑ ต.ค. ๕๖ – 
๓๐ ก.ย. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา     
นางอธิตา อ่อนเอื้อน   
นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์  

เทศบาลต าบล 
บางปลา 

 98,000  

๒๒. โครงการปรับปรุงระบบการบริหาร 
ให้มีประสิทธิภาพ วิทยาลยั
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรรีาชา  
ประจ าปีงบประมาณ 2557  

๑ ก.ย. ๕๗ – 
๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา     วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรรีาชา 

 180,000  
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ล าดับ โครงการ 
วันที่จัด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท)  
๒๓. โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  
ครั้งท่ี17 (NSC-2015) 

๑ พ.ค. ๕๗ – 
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    
นายภูสติ กุลเกษม 
น.ส.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล  
น.ส.นิตยา ติรพงษ์พัฒน์   

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

๒๙๐,๐00 

 
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ 

บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ จ านวน  ๑๙ คน  ๑๕ เรื่อง 
 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด เร่ือง 
วันที่จัดท า
โครงการ 

รายชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุร ี

การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

๑๘ – ๒๐ 
ต.ค. ๕๖ 

ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
นายวรวิทย์ วีระพันธ์ุ 

๒. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
สาขาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ ๑/๒๕๕๖ 

๕ – ๒๒ 
ต.ค. ๕๖ 

ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ดร.อุรรีัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
น.ส.สภุาวดี ศรีค าด ี
นายวรวิทย์ วีระพันธุ ์
ดร.สุนสิา  ริมเจรญิ 
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์
ดร.โกเมศ อัมพวัน 

๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพสู่การขับเคลื่อน 
ทุกพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

๓๐ พ.ย. ๕๖ – 
๒ ธ.ค. ๕๖ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายจักร์กฤษณ์ บตุรอ าคา 
นายศักดา บุญภา 

๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครล าปาง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ – ๖ 
พ.ย. ๕๖ 

นายศักดา บุญภา 
นายจักร์กฤษณ์ บตุรอ าคา 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด เร่ือง 
วันที่จัดท า
โครงการ 

รายชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร 

๕. สถาบันพระบรมราชชนก การสัมมนาเตรียมความพร้อมการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสตูรตา่ง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๑๔ – ๑๕ 
พ.ย. ๕๖ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 

๖. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

การอบรมความรู้เกีย่วกับการจดัการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ส าหรับองค์กร 

๒๔ – ๒๕ 
ก.พ. ๕๗ 

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

๗. สถาบันพระบรมราชชนก การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล
วิจัยและผลงานวิชาการในระบบ
บุคลากร 

๑๙ – ๒๐ 
พ.ค. ๕๗ 

นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

๘. งานส่งเสรมิการวิจยั กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา 

การน าเสนอผลงานวิจยัแบบ
บรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๓ – ๔ 
ก.ค. ๕๗ 

Mr.John Gatewood Ham 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

๙. สถาบันพระบรมราชชนก การอบรมประมวลผลตดัเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ระบบสอบกลาง 

๒๙ มิ.ย. ๕๗ – 
๒ ก.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นายสิทธิชัย สมพันธุ ์

๑๐. สถาบันพระบรมราชชนก การบริหารยุทธศาสตร์แบบครบ
วงจรทั้งองค์กรและการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโครงการและแผนปฏิบตัิการ 

๒ – ๔ 
ก.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวทัศนีย์ เจรญิพร 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายจักร์กฤษณ์ บตุรอ าคา 

๑๑. สถาบันพระบรมราชชนก การพัฒนาผู้บรหิารและอาจารย์ดา้น
บริหารจดัการหลักสูตรของวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

๒๐ – ๒๒ 
ก.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

๑๒. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ การใช้โปรแกรมตัดเกรดผ่าน WEB 
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนและโปรแกรม 
CALLER ส าหรับบุคลากร 
 

๒๘ ก.ค. 
๕๗ 

น.ส.กุลชลี รัตนคร 

๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอย ์

๒๘ – ๓๐ 
ก.ค. ๕๗ 

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
นายวรวิทย์ วีระพันธ์ุ 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด เร่ือง 
วันที่จัดท า
โครงการ 

รายชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร 

๑๔. สถาบันพระบรมราชชนก การพัฒนาศักยภาพและทักษะ
อาจารย์ด้านการจดัการศึกษาสาขา
การแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ครั้งท่ี ๒ 

๒๑ – ๒๓ 
ส.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

๑๕. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม การใช้ระบบสารสนเทศ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

๒๓ – ๒๔ 
ส.ค. ๕๗ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
นายจักร์กฤษณ์ บตุรอ าคา 
นายมาโนชญ์ ใจกว้าง 
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ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือเป็นการสืบสานความ
เป็นไทยและน าไปสู่การสงวนรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมี
เอกลักษณ์ โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนิสิตและบุคลากรของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากเงินรายไดม้หาวิทยาลัย 

 ทุนงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๐๑,๔๒๐ บาท 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
วันที่จัดท า
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท)  
๑. โครงการท าบญุและบ าเพ็ญประโยชน์

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
9 ธ.ค. 56 นายนิติธร ดิษฐาพร   

นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท ์ชูสินชินภัทร 
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 

22,880 

๒. "โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับ 
สนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันสักวากลอนสด
ระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) 

12 ก.พ 57 ดร.คนึงนิจ กุโบลา 5,940 

๓. โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติ 
และมหาบัณฑติ 

11 มี.ค. 57 นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 50,000 

๔. โครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาล 
วันสงกรานต ์

10 เม.ย. 57 นายสรธญิ ชลารักษ์  
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิทอง  
นายประจักษ ์จติเงินมะดัน 
นายกรสหนันทร์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางระวีนันท ์ชูสินชินภัทร 
งานบุคคล ส านักงานคณบด ี

13,020 

๕. โครงการจดังานมุฑิตาจิต 
แด่ผู้เกษียณอายรุาชการ 

18 ก.ย. 57 น.ส.ณัฐชยา สุขุมาลพันธ์  9,580 
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ภาพกิจกรรมและโครงการ 
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กิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต 

 

โครงการศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต 

 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษณะ ชินสาร ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์น านิสิต
เข้าศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้าน
อวกาศ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปิดประสบการณ์เข้า
ศึกษาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานด้าน
อัลกอริทึม เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด าเนินการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นิสิตในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นางอธิตา อ่อนเอ้ือน 
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ น านิสิตเข้าศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟฺูด จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเปิดประสบการณ์การท างานให้นิสิตได้
เรียนรู้จากผู้ที่ท างาน เป็นการสร้างเปูาหมายทางวิชาชีพเพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจและเปูาหมายในการเรียน อีกทั้งเป็นการเตรียม 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาค่ายสหกิจศึกษาอีกด้วย 
 วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น านิสิตเข้าศึกษา 
ดูงานด้านคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) แหลมฉบัง 
ซึ่งนิสิตได้รับความรู้ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของบริษัท  
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 จากการที่นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานในแต่ละแห่ง ท าให้นิสิต
ได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และเป็น

การสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนด้านการเรียนเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนิสิตได้เสนอความ
ต้องการเข้าศึกษาดูงานในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์เข้ากับการเกษตร 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน ด้านกราฟฟิกดีไซด์ และด้านอ่ืน ๆ ที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
โดยตรงแต่สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพใน
อนาคต๕๕๔ 
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โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญ  
 

  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จัดโครงการ 
“วิศวกรรมความต้องการ จากมุมมองด้านธุรกิจ" ณ ห้องสอน
ทางไกล ชั้น ๕ อาคารเกษมจาติกวณิช โดยมุ่งหวังให้นิสิตมีความรู้
ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  บรรยาย โดย 
คุณพัชราวลัย ห้านิรัตติศัย มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม 
เกี่ยวกับวิศวกรความต้องการของบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์ความต้องการในมุมของภาคธุรกิจว่าท าอย่างไร จึงจะสามารถสกัดความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีข้อจ ากัดภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณท่ีมีอยู่ ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่สามารถพัฒนาให้
ซอฟต์แวร์มีความถูกต้อง โดยเน้นเพียงในด้านเทคนิค รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพียง
อย่างเดียว แต่บริบททางธุรกิจยังเป็นปัจจัยที่ต้องมีการรวบรวมเป็นเงื่อนไขอยู่ด้วย จากการเข้าร่วมโครงการท า
ให้นิสิตได้รับความรู้ในการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้และสามารถน าไปเขียนโปรแกรมต่อไปได้ 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดอบรม หัวข้อ Fronted Engineering – The New 
Baseline for Front-end Developer โดย ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ 
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้นิสิตที่เข้ารับการร่วมอบรมได้รับความรู้
และความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในลักษณะ 
Front-end Engineering  องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
และผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี คุณวีระ เกษตรสิน 

Co-Founder & CTO บริษัท Code App Co., LTD. เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอทีมากข้ึน 
 จากการจัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ นิสิตได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และมีโอกาสในการซักถามความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ เป็นการสร้างแนวทางการเลือกสายอาชีพในอนาคต
อีกทางหนึ่ง 
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โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต 

ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ฝุายกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ และสโมสรนิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของความรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่น าไปสู่การ 
ต่อยอดในแต่ละสายวิชาในอนาคต หากผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่ 

ไม่ดีพอ ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดในวิชาอ่ืนของผู้เรียนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจ
ในวิชาเรียน น าไปสู่การไม่สนใจเรียนหนังสือ จนท าให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อสายวิชาที่เรียนอยู่ ดังนั้น เพ่ือลดการ
เกิดปัญหาและอุปสรรคให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฝุายกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ และ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเน้นพ้ืนฐานใน
เรื่องของคณิตศาสตร์เป็นส าคัญ เพราะคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการเขียนโปรแกรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้ที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 

 ส านักงานจัดการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการ
สารสนเทศ  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิสิตใหม่ที่ต้องเรียนรู้
กระบวนการและรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างไปจากสถานศึกษา
เดิม จึงต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ที่นิสิตจะต้องเข้าร่วม ซึ่งอาจส่งผลให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ยังไม่มีความพร้อมในการ
เรียนในชั่วโมงเรียนและอาจไม่มีเวลาเพียงพอต่อการทบทวนบทเรียนที่จะสอบ ท าให้ไม่มีความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนเท่าที่ควร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๐ และ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๕ 
อาคารสิรินธร และห้องสอนทางไกลชั้น ๕ อาคารเกษมจาติกวิช ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการท าให้นิสิตได้มี
โอกาสทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและเตรียมความ
พร้อมต่อรายวิชาที่จะสอบยิ่งขึ้น 
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โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง  
“การพัฒนาบุคลิกภาพ” เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ด้านการปรับตัว
และกระบวนความคิด การปฏิบัติตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน

แต่ละสายงาน ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีย่อมน ามาซึ่งภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ตนเอง และสถาบันการศึกษา ซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมนิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพ สามารถน าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ โดยผ่านการฝึกอบรมจนถึงน าไป
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้ตนเอง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

โครงการกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพของสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ “IT Games” 

 เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันกีฬา “IT Games” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพให้นิสิตโดยการออก
ก าลังกายเป็นหมู่คณะ และเล่นกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือสืบสานศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของไทย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ส่งเสริม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ท าให้นิสิตเกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว 
พร้อมทั้งยังสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตในแต่ละชั้นปี 

 
โครงการกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๓  

(SIA Games #3) 

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ งานกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับ 
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “กีฬา
ประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๓ (SIA Game#3)” ณ โรงพลศึกษาและ

สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
และสร้างเครือข่ายของนักกิจกรรมของทั้งสามคณะ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้นิสิตและ
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บุคลากรโดยการออกก าลังกายเป็นหมู่คณะและเล่นกีฬาพ้ืนบ้านเพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดี
งามของไทย ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ก่อให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเล่าเรียน 
โดยภายในโครงการจะมีการจัดกานแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน 
 

โครงการน านิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมและ

เสวนาระบบประกันคุณภาพนิสิต 

 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารย์ประจักษ์ 
จิตเงินมะดัน รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ น านิสิต 
เข้าร่วมโครงการอบรมและเสวนาระบบประกันคุณภาพนิสิต ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและสมาชิก
สโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ทราบระบบงานประกัน
คุณภาพ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบ
ปีการศึกษาของระนิสิตระหว่างสถาบันตามความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งนอกจากนิสิตได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตต่างสถาบันอีกด้วย 

 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ และ 

Informatics Night  

 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธาน
เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี ๔ และกล่าวให้โอวาทนิสิต 
ชั้นปีที่ ๔ ที่ก าลังจะจบการศึกษา ณ ห้อง MIT ชั้น ๕ อาคารเกษม 
จาติกวณิช เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา สามารถวางแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และมีพิธีมอบ
เกียรติบัตรให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่มีผลการเรียนดีเด่น นอกจากนี้  
มีกิจกรรมจาก บริษัท โปรแฟสชันแนวรัน จ ากัด มาบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมชาว IT สู่โลกการท างาน 
“ONE มันส์WORK” และยังมีการรับสมัครงานจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่ง
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ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจ านวนมากและในช่วงค่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Informatics Night ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารโภชนาการ โดย
งานช่วงค่ านี้ มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนของคณะฯ การมอบเกียรติบัตรให้
คณะกรรมการสโมสรนิสิต และนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาการสารสนเทศ อีกทั้งยังมีการแสดงจากนิสิต
จากสาขาวิชา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาการส าหรับนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate 

Conference in Computing (AUCC)) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เ มื่ อ วั น ที่  ๒๐  กุ ม ภ า พั น ธ์  พ . ศ .  ๒๕ ๕ ๗  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน (the ASEAN UndergraduateConference in 
Computing : AUCC) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
๒๔ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็น

เจ้าภาพจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นิสิต
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยที่การท าโครงการนักศึกษา หัวข้อพิเศษ การศึกษาเอกเทศหรือ
งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ อีกท้ังยังเป็นการจุดประกายความคิดในการท าโครงการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
รุ่นน้อง และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ซึ่งผลการจัดโครงการนั้น ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ จ านวนโครงการ
ที่ส่งนั้น ยังมีจ านวนน้อยและไม่หลากหลายเท่าท่ีควร 

 

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ 

 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก) ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
อิ เล็ กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ  ส านั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมจัดการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ (NSC-2014) 
รอบก่อนชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน และ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สุ วรรณา รัศมีขวัญ  คณบดี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมงาน โดยมี
วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดทั้งครูอาจารย์
ให้มีทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต โดย
มีผู้ร่วมเสนอโครงการทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ และยังมีพิธีมอบทุน
ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๐ ทุน และทุนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗ ทุน เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ซึ่งผลจากการที่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม
แข่งขัน มีนิสิตได้รับทุน ๑๕,๐๐๐ บาทและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
จ านวน ๕ โครงการ  นิสิตที่ได้รับทุน ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓   

 โครงการ 
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โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ACM-ICPC Thailand  

 เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  ชินสาร รองคณบดี
ฝุายวิชาการและวิจัย ร่วมจัด โครงการจัดการแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ๒๕๕๗ (ACM-
ICPC Thailand National Contest 2014) รอบการแข่งขัน 
Online สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC ให้มีความ
ตื่นตั วและพัฒนาด้ านการ เขียนโปรแกรม การแก้ปัญหา 
(Problem Solved) โดยใช้ทฤษฎีด้าน Algorithms ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างมากในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจากการ
แข่งขันดังกล่าวนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกให้
เข้าแข่งขันรอบประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ จ านวน ๕ ทีม 
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กิจกรรมด้านการวิจัย 

 
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนิสิตในการด าเนินการวิจัย

และจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ 

 

 
 
 เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการ
สารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และนิสิตในการด าเนินการวิจัย
และจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร วิทยากรโดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา และ ผศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการด าเนินการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
และเป็นการรวบรวมและจัดการความรู้จากทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์
สอนมานาน แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ความช านาญและเทคนิคต่าง ๆ กับนิสิตและอาจารย์รุ่นใหม่ 
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กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

 

 
 

โครงการมหกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Software Festival) ครั้งที่ ๑ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Software Festival) 
ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดี 
คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ และเพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผลงานของนิสิต บุคลากร และผลงานของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งในงานนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเอกสาร ยุคใหม่ด้วย Google Drive  

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเอกสารยุคใหม่ด้วย Google Drive ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๔๑๘ 
ชั้น ๔ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ บรรยายโดย คุณทาทัต ธนกนก ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอบริการของ Google เช่น การใช้งาน Online Document บน Google Drive ที่จะช่วยในการสร้าง
เอกสารและท างานบนเอกสารเดียวกันได้แบบ Real-Time ผ่านเครือข่าย ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จาก
บริการของ Google และด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้มากยิ่งข้ึน  
 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technologies 2014 

และโครงการประชุมวิชาการ Knowledge and Smart Technologies 2557 

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies จัดการ
ประชุมวิชาการ the 2014 – 6th International Conference on Knowledge and Smart Technology 
(KST) เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมวิชาการนี้
จะเป็นศูนย์กลางส าคัญส าหรับนักวิจัยและนักพัฒนาในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาข า
Computational Intelligence, Intelligent Applications, Intelligent Computer Networks and 
Systems และ Emerging Intelligent Technologies นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีส าหรับการสร้างโอกาสให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะน าเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมทางการวิจัย โดยบทความที่ได้รั บการยอมรับให้น าเสนอ
ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (KST-2557 Conference Proceedings) 
และเจ้าของบทความสามารถขยายผลการทดลองจากงานวิจัยดังกล่าวนั้นเพ่ือตีพิมพ์ใน ECTI-Transaction 
on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) โครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้ 
Keynote Speaker และ Session Chair โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

 

โครงการท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดท าบุญเพ่ือเป็น
การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เสริมความเป็นสิริมงคล 
และสร้างขวัญก าลังใจในการท างานตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและนิสิตภายในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก  
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย และผู้แทนจากส่วนงาน
ต่าง ๆ ร่วมท าบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์  
 
 

โครงการจิตอาสาวิทยาการสารสนเทศ 

ฟื้นฟูศาสนสถาน 

 ฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนายประจักษ์ จิตเงินมะดัน  
รอ ง คณ บดี ฝุ า ย กิ จ ก า ร นิ สิ ต แล ะกิ จ ก า ร พิ เ ศษ  น า นิ สิ ต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๘๕ คน ร่วมโครงการจิตอาสา
วิทยาการสารสนเทศฟ้ืนฟูศาสนสถาน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยการท าความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบอันเนื่องมากจาก
สาเหตุน้ าท่วม ณ วัดใต้ต้นลาน ต.บ้านไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม  
จ.ชลบุรี  โครงการนี้ท าให้นิสิตได้มี โอกาสเรียนรู้และศึกษา
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสดงจิตอาสาในการ
พัฒนาศาสนสถาน โดยเป็นการเสียสละความสุขส่วนตน บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ อันน าไปสู่การปรับตัวในการเรียนรู้และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 
 

 เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ งานกิจการนิสิต 
โดย นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัด
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยา อ.อ่างคีรี ต.มะขาม จ.จันทบุรี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะและปลูกจิตส านึกที่ดีในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมรวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
เรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน โดย
ภายในโครงการได้จัดให้มีการออกแบบและสร้างมุมคอมพิวเตอร์
ในห้องสมุด ซ่อมคอมพิวเตอร์ ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
ทาสีอาคาร จัดภูมิทัศน์ เล่นรอบกองไฟ ทัศนศึกษา และมอบ
ของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว 
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โครงการรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์  

คณะวิทยาการสารสนเทศ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดี
คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ร่วมจัดโครงการรดน้ าด าหัวประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ณ ห้อง SD514 อาคารสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันงดงามให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้พร
แก่ผู้บริหารคณาจารย์  บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
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กิจกรรมด้านการบริหาร 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  

คณะวิทยาการสารสนเทศ” 

 ในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา  
มีปัจจัยหลายประการที่ส่ งผลให้บริบทและสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือให้
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความทันสมัย 
เหมาะสม มีทิศทางที่ชัดเจนทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดท า ติดตาม 
ปรับปรุง ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะวิทยาการสารสนเทศจึง
ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมุ่งหวังน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและบุคลากร น ามาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การให้มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความมสี่วนร่วมของบุคลากร 

 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

 วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณา รัศมีขวัญ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ น าคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสิ้น 
๑๘ คน เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส านักงาน
คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุน

วิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ศึกษารูปแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
นอกสถาบัน และน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาดูงาน ณ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การ
ต้อนรับ และบรรยายการปฏิบัติ งานแก่คณะศึกษาดูงาน และ
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์ รอง
อธิการบดีฝุายบริหาร ผู้อ านวยการ และหัวหน้างานฝุายต่าง ๆ สังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับบรรยาย
และแนะน าการปฏิบัติงานแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "จากห้องเรียนสู่ต ารา" 

 เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากห้องเรียนสู่ต ารา” ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเพ่ิมพูนให้คณาจารย์มี
ความรู้ความสามารถในด้านทักษะการสอน การเขียนข้อสอบ การ
เขียนต ารา การผลิตและการใช้สื่อการสอน เป็นการพัฒนาคุณวุฒิ
ของอาจารย์ที่สามารถน าต าราไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้ เข้าร่วมโครงการซึ่งได้แก่คณาจารย์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการหลายสถาบัน 
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การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ น าทีมผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบ
คุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินฯ ณ ห้องประชุม SD502 อาคารสิรินธร  โดยมี ดร.มงคล 
หวังสถิตย์วงษ์  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง 
ดร.วัลลภ  ใจดี  กรรมการ  ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ และ 
นางสาวกิตติยา เพชรดี ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ โดยการตรวจประเมิน 
ได้มีการสัมภาษณ์คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร 
๓. ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
๔. นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
๕. นายภูสิต กุลเกษม  
๖. นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

 
ประสานงานและเรียบเรียงเนื้อหา 

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
 

ขอขอบคุณ 
 ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
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