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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
Faculty of Informatics 

 

กิจกรรมเด่นในเดือนสิงหาคม 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ 8/256๑            

ประจ าเดือน สิงหาคม 256๑ 
       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดือนสิงหาคม ช่วงนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการทํากิจกรรมรับน้อง
ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งทางคณะวิทยาการสารสนเทศก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ
นิสิตใหม่กันอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียว เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และ
พิธีไหว้ครู การจัดอบรมให้ความรู้นิสิตเพื่อใช้ในการสอบ Microsoft Certified Professional
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Innovative Startup) แต่ทั้งนี้ก็เพื่อ
เตรียมความพร้อม และให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่นิสิตเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อการปรับพื้นฐานทักษะความรู้ กระตุ้นให้นิสิต 
รู้ถึงความต้องการของตนเองในสายอาชีพในอนาคต ซึ่งหลังจากนี้นิสิตทุกคนจะได้ประโยชน์
มากหรือน้อยก็อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนนะครับ 

 สําหรับกิจกรรมเดือนถัดไป คณะฯ ก็ยังมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยกิจกรรมจะเน้นวิชาการ ความรู้ท่ีอัดแน่น ซึ่งทางคณะฯ หวังว่าทุกท่าน
จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ และได้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ 
หากท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร หรืออยากได้ ความรู้อะไรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้
โดยตรงมาที่งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศได้นะครับ  

 
   

4 สิงหาคม  วันสื่อสารแห่งชาต ิ
7 สิงหาคม   วันรพ ี
12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ 
18 สิงหาคม  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
25 สิงหาคม  วันสารทจีน 
26 สิงหาคม  วันสุนัขแห่งชาต ิ

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

วันส าคัญเดือนสิงหาคม 

3 ส.ค. โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่และพธิีไหว้คร ู

11 ส.ค. Microsoft Certified Professional 

14 - 17 
ส.ค. 

โครงการประชุมวิชาการ ICAICTA 2018 

22 ส.ค. โครงการการสร้างสื่อประชาสมัพันธ์   
Broadcast 

23 - 25 
ส.ค. 

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็น 
ผู้ประกอบการ Innovative Startup 

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 
บรรณาธิการ : ดร.ประจกัษ์ จิตเงินมะดนั 
กองบรรณาธิการ : นายภูสิต กลุเกษม 

นางสาวเบญจภรณ์ จนัทรกองกุล 
ภาพและข่าว : นายสิทธิพงษ์ ฉมิไทย  
           นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิท์อง 
 
ช่องทางติดต่อ :  
Email: informatics@buu.ac.th 
http://www.informatics.buu.ac.th 
facebook.com/InformaticsBuu 
โทรศัพท์ 0-3810-3061, โทรสาร 0-3839-3245  
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เดือน สิงหาคม 256๑ 

  เมื่อวันศุกร์ที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑        
ณ ห้อง IF-11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เ พ่ือให้นิสิตชั้นปีที่  ๑ (จ านวนรวม ๒๘๙ คน) ที่ เข้ าศึกษาต่อ 
ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน และรู้จัก ผู้บริหารระดับสูงของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับทราบข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ  ที่นิสิตควรทราบนอกเหนือจากการเรียน และได้รู้จักกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
และส โมสรนิ สิ ต  ตระหนั กและ เห็ นถึ งความส าคัญต่ อคณาจารย์  อีกทั้ ง ยั ง เป็ นการ เสริ มสร้ า งความสั ม พันธ์ อันดี 
ระหว่างคณาจารย์กับนิสิตอีกด้วย 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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เดือน สิงหาคม 256๑ 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท Iverson 
Training Center Co Ltd โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมมือกันในการจัดอบรม 
ให้ความรู้นิสิต เ พ่ือใช้ ในการสอบ Microsoft Certified Professional ณ ห้อง IF-3C01 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ซึ่ งมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือผลิตนิสิ ตที่ ได้ รั บรองใบ certificate( Microsoft Certified Professional ) จ านวน ๑๐๐ คน โดย             
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดการอบรมรุ่นที่ ๑ และก าหนดเปิดรุ่นที่ ๒ ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้นิสิตเพื่อใช้ในการสอบ Microsoft Certified Professional 
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เดือน สิงหาคม 256๑ 

        เมื่อวันองัคารที่ ๑๔ สิงหาคม ถึงวันศกุร์ที ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ทีผ่่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลัยบรูพา 
โดยความร่วมมือกับ Toyohashi University of Technology (Japan), Informatics Research Group, School of Electrical 
Engineering and Informatics, Institut Teknologi Bandung (Indonesia), แ ล ะ  Sirindhorn International Institute of 
Technology (Thailand) จั ด โคร งการประชุ มวิ ช าการ  2018 International Conference On Advanced Informatics: 
Concepts, Theory And Applications (ICAICTA) ณ โรงแรม ดุสิตธานี  กระบี่  โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และ บริษัทเอกชน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งการจัด ICAICTA 2018 นี ้
เป็นความร่วมมือของคณะนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันด้านวิทยาการสารสนเทศขั้นสูง ทั้ งทางด้านแนวคิด ทฤษฎ ี
และการประยุ กต์ ส าหรั บ โจทย์ปัญหา ในชี วิ ตประจ า วั น  วั ตถุ ประสงค์ เ พ่ื อ เป็ น เ วที ส าหรั บระดมความคิด เห็ น 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย ตลอดถึงนิสิตและนักศึกษาในด้านวิทยาการสารสารสนเทศ 
และเพ่ือเป็นศูนย์รวมการแสดงผลงานวิจัยทางด้าน Graphics, Image Processing and Intelligent Systems , High Performance 
Computing and Distributed Systems , Computational Science and Engineering และ Information Systems, Audit and 
Governance และ ก่อให้เกิดการถ่ายทอด เทคโนโลยีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันและระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
กบัภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ เผยแพรค่วามรูใ้หก้บับคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะในภาคตะวนัออก และภมูภิาคอาเซยีนอีกดว้ย 

โครงการประชุมวิชาการ ICAICTA 2018 
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เดือน สิงหาคม 256๑ 

เมื่อวันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Broadcast ในหัวข้อ "เทคนิคการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ" 
บรรยายโดย อาจารย์อภินันท์ อภิบาลศรี ผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์มโน วนเวฬุสิต ดร.ณฐาภพ สมคิด และอาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว  
ณ ห้อง 7T04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับ Broadcast 
มีทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และน าความรู้ในการสร้างสื่อ Broadcast ไปพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Broadcast 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง 
(Innovative Startup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้อง 
11M280 อ าคารคณะวิทยาการสารสน เทศ ซึ่ งมี ก ารจั ดกิ จกรรม  จ านวน  5  กิ จกรรม  คื อ  กิ จ กรรมที่  1 
โตไปเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เกี่ยวกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจ ความส าเร็จและความล้มเหลว 
/ปัญหาของ SMEs ไทย รูปแบบ/ข้อดี-ข้อเสียของธุรกิจประเภทต่างๆ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ แนะน าโครงการ 
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ กิจกรรมที่ 2  สร้างไอเดียส าหรับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
อธิบายถึงกลยุทธ์องค์กร ของผู้ประกอบการ กลยุทธ์การบริหารองค์กรและธุรกิจ กลยุทธ์การในการแข่งขัน ( Competitive 
Advantage) กลยุทธ์ทางการตลาด และกลยุทธ์ตลาดสีเขียว Green Marketing กิจกรรมที่ 3 เปลี่ยนไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ 
(Design Thinking) กิจกรรม Workshop กลยุทธ์การในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ส าหรับผู้ประกอบการ  
ผ่านเครื่องมือเพ่ิมก าไรทางการตลาด รวมถึงSMEs ยุคดิจิตอล กิจกรรมที่ 4 แผนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
อธิบายถึงการวางแผนการตลาดและการจัดการธุรกิจ IT ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบของแผน 
และกระบวนการในการวางแผน และกิจกรรมที่ 5 รู้เท่าทันกฎหมายและความคุมครองด้าน IP ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) การวิเคราะห์ที่ส าคัญในการลงทุนและร่วมทุน และให้ค าแนะน าในการน าเสนอรายงานที่ถูกต้อง  

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง   
(Innovative Startup) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
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