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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
Faculty of Informatics 

 

กิจกรรมเด่นในเดือนกรกฎาคม 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ ๗/256๑            

ประจ าเดือน กรกฎาคม 256๑ 
       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดือนกรกฎาคม ช่วงนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบในภาคฤดู
ร้อน ประจําปีการศึกษา 2560 นี้ ซึ่งเป็นรอยต่อก่อนจะถึงช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 
๑/2561 ซึ่งทางคณะวิทยาการสารสนเทศก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่กันอย่างหนัก
หน่วงตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาเลยทีเดียว เช่น กิจกรรม Code.org กิจกรรม 
Code Festival แต่ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อการปรับพื้นฐานทักษะความรู้ 
กระตุ้นให้น้องๆ รู้ถึงความต้องการของตนเองในสายอาชีพในอนาคต ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นเช่น
ไรก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของน้องๆ แต่ละคนกันนะครับ 

 สําหรับกิจกรรมเดือนถัดไป คณะฯ ก็ยังมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยกิจกรรมจะเน้นวิชาการ ความรู้ที่อัดแน่น ซึ่งทางคณะฯ หวังว่าทุกท่าน
จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ และได้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องนะครับ 
หากท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร หรืออยากได้ ความรู้อะไรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้
โดยตรงมาที่งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศได้นะครับ  

 
   

๒๗ กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา 
28 กรกฎาคม   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
   - วันเข้าพรรษา 
29 กรกฎาคม  วันภาษาไทย 

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

วันส าคัญเดือนกรกฎาคม 

๓๐ มิ.ย. สัมนากิจกรรมนสิิต 

๘ ก.ค. พิธีมอบโล่เกียรติคณุ KISTI 

๑๖ ก.ค. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๘ ก.ค. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยับูรพา กับ                   

๒๓ ก.ค. โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการ 

๒๔ ก.ค. โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอน 
ภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) 

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 กรกฎาคม 256๑ 

 เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙ มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ "สัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑" ณ 
สัตหีบนาวีโฮเทล กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รู้จักหลักการ 
ท างานเป็นทีม  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท ากิจกรรมของนิสิต พร้อมทั้งก าหนดบาทบาทหน้าที่  ในแต่ละฝ่าย 
เพ่ือให้การด าเนินงาน และการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระบบแบบแผน 

โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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เดือน กรกฎาคม 256๑ 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา          
ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุม ธ ารง บัวศรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
เป็นผู้ แทนรับมอบโล่  เกี ย รติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ซึ่ ง เป็นผู้ ที่ ไ ด้ 
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างดียิ่ง 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 
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เดือน กรกฎาคม 256๑ 

        เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐                      
ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร 
ในรอบปีการศกึษา ๒๕๖๐ โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานตามตวับง่ชีว้า่เปน็ไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน ทราบจดุแข็ง 
จดุทีค่วรปรบัปรุง ตลอดจนไดร้ับขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการด าเนนิงาน เพ่ือเสรมิจุดแขง็ และพัฒนาจดุทีค่วรปรบัปรงุของหลกัสตูร 
อยา่งตอ่เนือ่ง 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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เดือน กรกฎาคม 256๑ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา  กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด โดยมีคุณศุภยศ  ศิริจ ารูญวิทย์ 
กรรมการผู้ จั ดการ บริษัท คลิกเน็กซ์  จ ากัด ร่ วมลงนามข้อตกลง ณ ห้อง IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการ เ พ่ือสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อม ในการท างานให้กับ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ และสร้างบรรยากาศ 
ให้นิสิตได้มีประสบการณ์ท างานจริงในระหว่างเรียน 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จ้ากัด 
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เดือน กรกฎาคม 256๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานวิชาการและ 
งานกิจการนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ห้องสัมมนาชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการเตรียม ความพร้อมส าหรับนิสิตใหม่ 
นิสิตมีความพร้อมในการเรียน การปรับพ้ีนฐานการเรียน เป้าหมายการเรียนรู้  สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียน 
ในระดับมหาวิทยาลัย 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส้าหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
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เดือน กรกฎาคม 256๑ 

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) ณ ห้อง IF-6T05 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ 
นวัตกรรมรายใหม่ ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ 
ความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา 

โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)  
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