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      คณะวิทยาการสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ครบรอบหนึ่งปีอีกวาระหนึ่งแล้ว จากผล
การด าเนินการในรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ฉบบันี ้จะเหน็ไดว้า่คณะวทิยาการสารสนเทศไดม้คีวามมุง่มัน่ใน
การด าเนินกิจกรรมทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างจริงจัง ท าให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดีขึ้นกว่าในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 
กล่ าวคือคณะวิทยาการสารสนเทศมีส่ วนร่ วมในการ
ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติหลายกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร ซึ่งนิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานในเวทีระดับชาติ และคณาจารย์
ของคณะฯ ได้มีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  อย่างไรก็ตามคณะวิทยาการสารสนเทศก็
มิได้ละเลยพันธกิจทางด้านบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังคงให้
ความส าคัญและมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการด าเนินการกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้
เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และผู้บริหารคณะ 
ขอขอบคุณความทุ่มเทของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
      คณะวิทยาการสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่ผู้สนใจ
สามารถใช้ในการอ้างอิงข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะได้เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้สนใจอาจใช้รูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการกิจกรรมของตนได้  
      ทา้ยสดุนีห้วงัวา่การด าเนนิกจิกรรมในรอบปทีีผ่า่นมาของคณะวทิยาการสารสนเทศจะได้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษา สังคม และภูมิภาคอาเซียนไม่มากก็น้อย 
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 คณะวทิยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้ง เมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยการยกฐานะจากภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ (จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖) โดยท า
หน้ าที่ ให้ การศึกษา พัฒนา 
ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์

     คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศกึษาทัว่ไปส าหรบันสิติชัน้ป ี๑ (ท้ังมหาวิทยาลัย) รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตในบาง
สาขาวิชาที่ต้องการความรู้พ้ืนฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเอกของ
หลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะฯ  

     ซึ่งในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ เปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
ปจัจบุนัเปน็หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๒. พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดิสอนหลกัสตูรใหมว่ทิยาศาสตร บณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปดิสอนหลกัสตูรใหมว่ทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

 

 

 

ความเป็นมา 
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ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ เปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปิดสอนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปัจจุบันปิด
หลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้) 

๒. เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรญิญาเอกรว่มสถาบนั: หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โดยความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัของ
รฐั ๑๑ มหาวทิยาลยั หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปดิสอนถงึปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
และปจัจบุนัปดิหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้) 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์หลักสตูร.พ.ศ. ๒๕๕๔ (เปดิสอนถงึปกีารศกึษา ๒๕๕๗ และปจัจุบนัปิด
หลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้) 

๔. พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาการสารสนเทศ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 โดยคณะวิทยาการสารสนเทศมีนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งสิ้น ๑,๙๕๙ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
บริการ อีกปีละประมาณ ๘,๐๐๐ คน  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนการสร้างอาคารเรียน และส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตามหนังสือส านกังบประมาณ ที่ นร 
๐๗๑๒.๒/๕๙๑๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
รฐับาล จ านวน ๒๙๑.๙ ลา้นบาท และใชเ้งนินอกงบประมาณสมทบ จ านวน ๑๒๕.๑ ลา้นบาท 
รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้ ๔๑๗ ลา้นบาท 

 ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (๗๘๐ วัน)  

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

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดแล้วเสร็จ  

 

ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี ้การก่อสรา้งไดด้ าเนนิการไปอย่างต่อเนื่อง โดย 
ในสว่นโครงสร้างไดด้ าเนนิการแล้วเสรจ็เปน็ไปตามเป้าหมายโดยการก ากับควบคุมดแูลของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ซึง่ไดม้กีารตดิตามความกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง ผลการด าเนนิงานกอ่สรา้งของบรษิทั บางแสน 
มหานคร จ ากัด ตั้งแต่ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ความก้าวหน้าโครงการทั้งหมดคิดเป็นความก้าวหน้าสะสมร้อยละ ๔๑.๗๒  
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ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน  

 หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการ 
เตรียมความพร้อมให้กับทกุภาคสว่น ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย 
ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ศาสตร์ทางทะเล (๒) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
แรงงานและการท างาน (๕) ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาตะวนัออก (ภาษาเกาหล ีภาษาจนีและ 
ภาษาญี่ปุ่น) (๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย  

วิสยัทศันม์หาวิทยาลยั 

๑. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

๒. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 

๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

๔. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 

๕. การพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภายใน  

ประเด็นยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
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สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล  

น าพาสงัคมอยา่งยัง่ยนื ดว้ยวทิยาการสารสนเทศ  
 สร้างอารยบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการ
สารสนเทศ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์
ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในที่สุด 

 แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บน
พ้ืนฐานของการใช้บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 

      น าพาสงัคมอยา่งยัง่ยนืดว้ยวทิยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ 
ผลงานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปชว่ยในการ
พัฒนาสงัคมไดอ้ยา่งมคีณุคา่และตอ่เนือ่ง  

วิสยัทศันค์ณะวิทยาการสารสนเทศ 

 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับท้องถิ่นและสากล 

 ๒. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับ
สากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

 ๓. บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการน ากลับมา 
ใช้ใหม่ 

 ๔. สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๕. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล  

ประเด็นยทุธศาสตรค์ณะวิทยาการสารสนเทศ 





การบริหารและทรัพยากร 

 โครงสร้าง 

 คณะกรรมการประจ าคณะ 

 ผู้บรหิาร 

 คณาจารย์และบุคลากร 

 งบประมาณ 
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 คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น  
๓ หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย  

๑. ส านักงานคณบดี  
๒. ส านักงานจัดการศึกษา  
๓. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  

โครงการสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 

ก ากับดูแลโดย 

หัวหน้าส านักงานจัดการศึกษา 

ก ากบัดแูลโดย 
หวัหนา้ส านกังานคณบด ี
งานบริหารงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน 
งานการบริการการศึกษา 
งานห้องปฏิบัติการ 
งานบริการวิชาการ 
งานประกันคุณภาพ 
งานส่งเสริมการวิจัย 
งานกิจการนิสิต 
งานการเงินและพัสดุ 
งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 
และกิจการพิเศษ 

ก ากับดูแลโดย 
ผูอ้ านวยการเขตอตุสาหกรรม
ซอฟตแ์วรภ์าคตะวันออก 
มหาวิทยาลยับูรพา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก  

มหาวิทยาลัยบูรพา 



         Faculty of Informatics, Burapha University      11 

โครงสร้างการบริหารของส่วนงาน  

คณบดี 

รองคณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้า 
ส านักงานคณบดี 

หัวหน้า 
ส านักงานจัดการศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

ผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ  

 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

ประธานกรรมการ 

 
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข 
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 
นายเสรี ชิโนดม 

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

กรรมการ 

 
นางสาวเบญจภรณ ์จนัทรกองกลุ 

กรรมการ  

 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 

กรรมการ  

 
นายภูสติ กุลเกษม 

กรรมการและเลขานุการ  

 
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
นายเหมรัศมิ์ วชิรหตัถพงษ์ 

กรรมการ 
ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ  

 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประธานกรรมการ 

 
นายภูสติ กุลเกษม 

รองคณบด ี
 กรรมการ 

 
นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

รองคณบด ี
 กรรมการ 

 
นางสาวทัศนีย์ เจรญิพร 

รองคณบด ี
 กรรมการ 

 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 

ประธานสาขาวิชา 
วิทยาการสารสนเทศและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

ประธานสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

ผู้รักษาการแทน 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี
กรรมการและเลขานุการ 

 
นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์  

ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ 

๑. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

๒. อาจารย์กันทิมา  อ่อนละออ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๓. ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

๔. ดร.คนึงนิจ กุโบลา Ph.D.(Computer Sciences)  

๕. ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

๖. อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

๗. ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Ph.D.(Electrical and Computer Engineering)  

๘. ดร.ทัศนีย์ เจริญพร ปร.ด. (เทคโนโลยี)  

๙. อาจารย์ธเนศร์ สุขสุวรรณ วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี)  

๑๐. ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา พบ.ม (สถิติประยุกต์)  

๑๑. อาจารย์เบญจภรณ์  จันทรกองกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๑๒. อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน M.Sc. (Electrical Engineering and Information 

Technologies)  

(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 

๑๓. อาจารย์ประวิทย์  บุญมี M.S. (Computer Science)  

๑๔. อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๑๕. อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม M.Eng. (Electronics and Information Sciences)   



         Faculty of Informatics, Burapha University      15 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ 

๑๖. อาจารย์วรวิทย์  วีระพันธุ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 

๑๗. อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๑๘. อาจารย์วันทนา สิงห์โต วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑๙. ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

๒๐. อาจารย์สุภาวดี  ศรีค าดี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 

๒๑. ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต Ph.D. (Computer Science)  

๒๒. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ Ph.D. (Computer Science)  

๒๓. อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๒๔. อาจารย์อนุสรา หิรัฐวนาดุล วศ.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

๒๕. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 

๒๖. ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

๒๗. อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

๒๘. Mr.John  Gatewood  Ham M.Sc. (Computer Science)  
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พนักงานสนับสนุนวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา 

๒. นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา 

๓. นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา 

๔. นายเกรียงศักดิ์  ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๕. นางสาวณัฐพร ภักดี นักวิจัย 

๖. นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๗. นางสาวปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

๘. นางสาวเปรมปรีดา สลับสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๙. นายมาโนชญ์  ใจกว้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๐. นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๑๑. นายศักดา  บุญภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๒. นางสาวศิริจันทร์  แซ่ลี้ นักวิชาการพัสดุ 

๑๓. นายสิทธิชัย  สมพันธุ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๔. นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๕. นายสุธน  ทองปาน พนักงานผลิตทดลอง 

๑๖. นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ คนงาน 

๑๗. นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 

๑๘. นางสาวอรอนงค์  ร้อยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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งบประมาณ 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวทิยาการสารสนเทศ ไดจ้า่ยงบประมาณเพ่ือการบรหิารจดัการ 
และด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งงบเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้  

งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวดเงิน เงนิอุดหนนุ 

จากรฐับาล 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

งบบคุลากร       570,000.00        280,000.00        290,000.00  

งบด าเนนิงาน    2,890,329.09     2,890,329.09                   -    

งบเงนิอุดหนนุ    3,616,900.00     3,566,515.00         50,385.00  

งบลงทนุ     53,134,348.30           1,299.00  

งบกลาง                  -                    -                    -   

งบรายจา่ยอ่ืน                  -                    -                    -    

รวม  60,212,876.39   59,871,192.39       341,684.00  
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งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

หมวดเงิน เงนิรายไดม้หาวิทยาลยั เบกิจา่ย คงเหลอื 

งบบคุลากร    6,510,400.00     5,841,540.00        668,860.00  

งบด าเนนิงาน   13,050,896.90     9,795,786.88     3,255,110.02  

งบเงนิอุดหนนุ   15,507,960.34     9,917,153.08     5,590,807.26  

งบลงทนุ   22,942,500.00    22,908,602.60         33,897.40  

งบกลาง    5,114,000.00         35,360.00     5,078,640.00  

งบรายจา่ยอ่ืน       225,400.00         61,000.00        164,400.00  

รวม  63,351,157.24   48,559,442.56   14,791,714.68  
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เปรียบเทียบรายรับรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

งบบคุลากร 7,316,800.00  5,589,500.00  6,510,400.00  

งบด าเนนิงาน 9,516,892.63  10,676,425.88  13,050,896.90  

งบเงนิอุดหนนุ 14,142,900.00  14,917,300.00  15,507,960.34  

งบลงทนุ 7,323,900.00  29,189,400.00  22,942,500.00  

งบกลาง 562,500.00  2,615,800.00  5,114,000.00  

งบรายจา่ยอ่ืน 200,000.00  210,000.00  225,400.00  

รวม 39,062,992.63  63,198,425.88  63,351,157.24  
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เปรียบเทียบรายจ่ายรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

งบบคุลากร 7,309,933.98  4,871,929.32  5,841,540.00  

งบด าเนนิงาน 8,493,635.21  9,717,140.60  9,795,786.88  

งบเงนิอุดหนนุ 9,184,906.51  9,435,440.52  9,917,153.08  

งบลงทนุ 5,898,943.50  29,157,800.00  22,908,602.60  

งบกลาง - 300,000.00  35,360.00  

งบรายจา่ยอ่ืน - 140,664.00  61,000.00  

รวม 30,887,419.20  53,622,974.44  48,559,442.56  
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ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 ด้านการวิจัย 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
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คณะวทิยาการสารสนเทศ มุง่ผลติบณัฑติคุณภาพทั้งในดา้นวชิาการ คณุธรรมและจรยิธรรม มลีกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดย 
ผา่นการจดัการเรยีนการสอนและฝกึประสบการณ ์และกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะดา้นต่างๆ 
เพ่ือให้นิสิตได้ส าเร็จการศึกษาเป็น บุคคลที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมต่อไป 
 ในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ คณะวทิยาการสารสนเทศ ไดท้ าการเปดิการสอนในระดบัปรญิญาตร ี๓ หลกัสตูร 
และระดับบัณฑิตศึกษา ๑ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิตและหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา วทิยาการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ด้านการพัฒนาบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทุกระดับ 

๒๕๕๔ 519 28 4 551 

๒๕๕๕ 528 20 4 551 

๒๕๕๖ 490 24 1 515 

๒๕๕๗ 621 28 1 650 

๒๕๕๘ 603 24 - 627 

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการรับเข้านิสิต ปีการศึกษา ๒๔๔๔ - ๒๕๕๘ 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สาขาวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทุกระดับ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 107 2 - 109 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 115 16 - 131 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 135 - - 135 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ - - - - 

รวม 357 18 - 375 

จ านวนนิสิตจ าแนกตามชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ข้อมูล reg.buu.ac.th  ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สาขาวิชา ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ ขึ้นไป รวม 

ระดับปริญญาตร ี       

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  210 146 104 124 58 642 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  245 175 117 134 21 692 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 148 149 65 108 60 530 

ระดับบณัฑิตศึกษา       

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   3 6 1 1 11 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   23 14 7 15 59 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 24      

รวม 627 496 306 374 155 1,958 
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 จากการส ารวจขอ้มลูภาวะการมงีานท าของบณัฑติ โดยส ารวจจากบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา  
ในภาคต้น ภาคปลาย ปกีารศกึษา 2557 และภาคฤดรูอ้น 2558 ซึง่มบีณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
จากคณะวทิยาการสารสนเทศ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 218 คน คิดเป็นร้อยละ 94.37  
โดยสรุปผลดังนี้  

ภาวะการได้งานท าของนิสิต 

รายการ 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

รวม 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 73 71 87 231 

จ านวนบัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 72 61 85 218 

ร้อยละการตอบแบบส ารวจ 98.63 85.92 97.70 94.37 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

53 51 73 177.00 

    - ตรงสาขาท่ีเรียน 38 41 67 146.00 

    - ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 15 10 6 31.00 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 6 3 5 14.00 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 5 3 11.00 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 10 0 0 10.00 

จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0 0 0.00 

จ านวนบัณฑิตทีเ่กณฑ์ทหาร 0 0 0 0.00 

ร้อยละการมีงานท า 100.00 96.43 95.12 96.95 
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ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล 

ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

1. นางสาวฉัตรทิพย์ สุนยต์ะค ุ
2. นายศราวุฒิ เงียบสดบั 
3. ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลลีาตระกูล  
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โครงการ "เอ๊กซ์โกลฟ ไทย
ทอล็ค" ประเภทเพื่อช่วยคน
พิการและผู้สูงอาย ุ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่18 (NSC2016)  
ในงานมหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 15 
( 15 - 17 มี.ค. 59 ) 

1. นายวัชรพงศ์ อยู่ขวัญ 
2. นางสาวชนัญชิดา ใจกลา้ 
3. นายธงชัย ชุณวิรัตน์  
4. นายณัฐวัฒน์ ถาวรวงษ์ 
5. นายศุภกร ชัยเสร ี
6. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โครงการแบบจา้ลองการ
เคลื่อนที่ของรถยนต์ภายใต้
แนวคิดหยุดและไป 

รางวัล Best of Excel-
lent Paper Award  
ในกลุ่ม oral presenta-
tion 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
2. ผศ.ดร.อุรรีัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
3. นายสเุมธ ดาราพิสุทธ์ 

Incremental Session 
Based Collaborative 
Filtering with Forgetting 
Mechanisms 

รางวัล Best Papers 
Award 

The 19th International 
Computer Science and 
Engineering Conference 
( 23 - 26 พ.ย.58 ) 

1. นายทัศพันธุ์ สุวรรณทตั 
2. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
3. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง 

Multi-Features Particle 
PHD Filtering for Multi-
pla Humans Tracking 

รางวัล Best Papers 
Award 

The 19th International 
Computer Science and 
Engineering Conference 
( 23 - 26 พ.ย.58 ) 

 คณะวทิยาการสารสนเทศมกีารสง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้สิติไดแ้สดงความสามารถทางดา้น 
วชิาการ โดยสง่เสรมินสิติเขา้รว่มประชมุวชิาการ และเขา้รว่มแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี 
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลดังนี้ 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

นางสาวอาวนี กรูตามา Human resource man-
agement for Thai SMEs 
on cloud system using 
framework technology 

รางวัล Excellent Pa-
per Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายอภสิิทธ์ิ แสงใส 
2. ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบทะเบยีนนักศึกษาและ
การติดตามการจัดการเรยีน
การสอน ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

รางวัล Excellent Pa-
per Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวธนัญญา เพ็ชร์กลุ 
2. นางสาวณฏัฐณชิา เทยีนชัยทศัน์ 
3. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร  
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การแบ่งส่วนของภาพถ่าย
กระดูกสันหลังแบบอัตโนมัติ
โดยมีพื้นฐานจากพ้ืนท่ีรอบ
ข้างที่สนใจและการแจกแจง
แบบเกาส์เซียนระยะของ 
ไคสแควร ์

รางวัล Excellent Post-
er Award ในกลุ่ม Post-
er Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายศุภโชค เล้าวิบลูย ์
2. นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การเก็บรวบรวมความ
ต้องการเพื่อสรา้งตัวบริการ
เว็บส าหรับ สนับสนุนแอป
พลิเคชัน 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวชัญญานุช สิทธิ 
2. นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การพัฒนาชุดเครื่องมือส้า
หรับการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้งาน 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล (ต่อ) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

1. นายประยงค์ หนูเย็น  
2. นายกฤษณฏิ์ บุญช ู
3. นางอธิตา อ่อนเอื้อน  
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบจัดการการประชุม 
เวอร์ชัน 3 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายสิทธิพงค์ จึงสกลุ 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบบรหิารจดัการข้อมลู
การเกษตรบนระบบการ
พัฒนาเพื่อจัดการ ข้อมูล
การเกษตร 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวกิตยิา สุรยิฉาย 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบบรหิารจดัการข้อมลู
การเกษตรบน
ระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด ์

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายกฤษณะ ปุณยาพร 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบบรหิารจดัการรับแจ้ง
เรียนร้องเรียน 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายณัฐเดช เตรียมสกุล 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการการขาย
อาคารชุด 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล (ต่อ) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

1. นายสันติธร ชาวเวียง 
2. นายภลูิวัฒน์ พุ่มไสว 
3. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศสา้หรับ
ตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
องค์กร 

รางวัล Good Paper 
Award ในกลุ่ม Oral 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวปนัดดา สุวรรณมา 
2. นางสาวรัชนีกร ชุ่มใจ 
3. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การตรวจหาพื้นที่ปอดจาก
ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก
อัตโนมัต ิ

รางวัล Good Poster 
Award ในกลุ่ม Poster 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวนันทสริิ จันทร์เวช 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านส่งก้าลัง
บ้ารุงประเภท ยานพาหนะ 

รางวัล Good Poster 
Award ในกลุ่ม Poster 
Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวอาทิตยา ศริิยา 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดเตรียมอาหารส าหรับ
ผู้เยี่ยมเยือน 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นางสาวเกษมศรี สาคเรศ 
2. นางสาวกัญติมา ดั่งหั่งซิ้น 
3. นางสาวกมลมาศ มาสุขะ 
4. นางสาวธนพร นะพะศาลา 
5. นางสาวภสัสร ปลิวศรีแก้ว 
6. นางสาวกญัญาภคั วอ่งวบิลูยก์จิ 
7. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจดัการการ
ประชุมวิชาการ 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

1. นายศิรโิรจน์ กติติวุฒิกุล 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ
บริหารจดัการการซื อขาย
สินค้าทาง การเกษตร 
หน่วยระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

1. นายภานุพงษ์ เพิ่มอุตสาห ์
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัด
ตารางการผลติ แบบไหล
เลื่อนโดยใช้ Coincidence 
Algorithm 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 

1. นายบัลลังก์ ศิริจ าปา 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบบรหิารจดัการข้อมลู
จิตรกรรมฝาผนัง 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 

1. นายศรายุทธ แสงเจริญ 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมลูด้านส่งก้าลัง
บ ารุง 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 

1. นางสาวพีรกานต์ ศรสีุด 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการการเงิน
โรงเรยีนระดับ 
มัธยมศึกษา : โมดูลการ
จัดการใบเสร็จรับเงิน 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล (ต่อ) 
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ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม 

1. นายธีรศักดิ์ บุญเสรมิ 
2. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร   
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการการซื้อขาย
สินค้าทางการเกษตร 

รางวัล Very Good 
Paper Award ในกลุ่ม 
Oral Presentation 

โครงการประชุมวิชาการ
ปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์
ภมูภิาคอาเซยีน (the ASEAN 
Undergraduate Confer-
ence in Computing: 
AUCC) ( 27-29 เม.ย.59 ) 

ทุนการศกึษา 

 คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผล 
การเรยีนด ีมคีณุธรรม กจิกรรมเดน่ หรอืขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการศกึษา ซึง่รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ประเภททุนการศกึษา จ านวนทุน ทุนละ (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) 

ทุนส่งเสริมการศึกษา ๖ ๓,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

ทุนผลการเรียนดีเด่น ๑๒ ๓,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

ทุนกิจกรรม ๒๑ ๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ 

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ๑๒ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

รวม ๕๑ ทุน  ๒๒๕,๐๐๐ 

ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ 
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รายชื่อนิสิต สาขาวิชา 

ทุนส่งเสริมการศึกษา (จ านวน ๖ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

๑. นายอังกฤษ จุลวุฒิ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๒. นางสาวโชติรส บุญเจริญ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๓. นายภาดล มุ่งสันต ิ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๔. นายอดิศร ผลเจริญรัตน์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๕. นายอัษฎา บุญธรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๖. นางสาวจุฑารัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุนผลการเรียนดีเด่น (จ านวน ๑๒ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

๑. นายกันตภณ บุตรดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๒. นายวีพัฒน์ จุฬเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๓. นายกิตติพงษ์ กิตติบดีสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นางสาวฐาปนี อินทโชติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นางสาวพัชนิดา กิตติพงษ์พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นางสาววิลาวรรณ กิ้มเส้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นายอนพัทย์ เมืองชล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นางสาวนันทพร จงกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๙. นายรังวัด นาคสุวรรณ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๑๐. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศุภผล วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๑๑. นายเจตวัฒน์ ดาค า วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

๑๒. นายวณัฎจนันท์ กลิ่นนุช  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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รายชื่อนิสิต สาขาวิชา 

ทุนกิจกรรม (จ านวน ๒๑ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

๑. นายเขมชาติ ทองค า เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. นางสาวนวรัตน์ ขัยสุริยรังษี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นางสาวพิชชากร สุกแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นายโฆษิต เที่ยงตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นายสุรเดช ต้นชาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นายธนวัฒน ์หาญปราบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นายนครินทร์ คีรีแลง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นายทักษิณ ถาวรเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. นายธนวรรษ นาคกุญชร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นายพัฒนพงษ์ จันทร์วิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑. นายธนากร แนวเวียง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒. นางสาวพัฒน์ธีรา เศรษฐ์ศิรบุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๓. นายอภิศักดิ์ เป็กธนู วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๔. นายภรธร วัฒนโลเก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๕. นายวัชระ มาลาอบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๖. นางสาวพรปวีณ์ ก  านารายณ์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๗. นายกิตติคุณ ฐิติเพชรกุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๘. นางสาวณัทชญาภัสส์ อนิทรมาตย์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๙. นางสาวศยามล เมฆถี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๒๐. นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑. นายพุฒิเมธ ขุนนนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 
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รายชื่อนิสิต สาขาวิชา 

ทุนกิจกรรม (จ านวน ๑๒ ทุนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท) 

๑. นายพีระพล ธิไชยวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๒. นายสุรพงษ์ อินทวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๓. นายมาโนชญ์ อ่อนสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นางสาวนวพร สุขพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นายอนุชา สว่างศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นางสาวลลิตา โต๊ะทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นายศิลปะ พรหมจินดา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๘. นางสาวณัฏฐณิชา มั่งมี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๙. นางสาวสุนิสา จันทะวัช วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๐. นายนครินทร์ เกิดอ่ิม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๑. นางสาวอภิสรา น้อยศิริสุข วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๒. นายสรวุฒ ิสง่างาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

รายช่ือนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 
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การพัฒนานสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ มจีดุมุง่หมายในการสง่เสรมิและพัฒนานสิติให ้มบีคุลกิภาพ 
และรูจ้กัการวางตวัในสงัคม มทีกัษะของการท างานเปน็ทมีและเสรมิประสบการณก์าร อยูร่ว่มกนั เคารพกฎ 
ระเบยีบ มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม รวมถงึการ มจีติสาธารณะเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวม  
 ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณ ในการจดักจิกรรมเพ่ือพัฒนานสิติทัง้ดา้น 
วชิาการในแตล่ะหลกัสตูร การเขา้รว่มการแขง่ขนัตา่งๆ การเขา้ศกึษาดงูานในสถานประกอบการ และการฝกึ 
ปฏบิตัสิหกจิศกึษาในสถานประกอบการ ตลอดจนกจิกรรมสบืสานศลิปวฒันธรรมประเพณไีทย ซึง่สอดคลอ้งกบั 
คณุลกัษณะของบณัฑติที ่พึงประสงคอั์นไดแ้ก ่๑) ความรู ้๒) ทกัษะทางการคดิ ๓) ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่ง 
บคุคลและความรบัผดิชอบ ๔) ทกัษะการวเิคราะหแ์ละการสือ่สาร และ ๕) การพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม  
โดยมกีารจดักจิกรรมตา่งๆ ดงันี ้

๑. โครงการเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิา 
๒. โครงการเตรยีมความพรอ้มในรายวชิาสหกจิศกึษา  
๓. โครงการประชมุเสวนารบัฟังความคดิเหน็จากนสิติ 
๔. โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ 
๕. โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการส าหรบันสิติใหม ่
๖. โครงการศกึษาดงูาน 
๗. โครงการสรา้งเสรมิประสบการณว์ชิาการส าหรบันสิติเขา้รว่มประชมุวชิาการระดบัปรญิญาตรี 
    ดา้นคอมพิวเตอร ์ภมูภิาคอาเซยีน (AUCC) 
๘. โครงการ Informatics Programming Contest 2016  
๙. โครงการคา่ยคอมพิวเตอร ์
๑๐. โครงการเลอืกตัง้นายกสโมสรนสิติ 
๑๑. โครงการสมัมนากจิกรรมนสิติ 

ในสว่นของการจดับรกิารแก่นิสติ คณะฯ ไดม้ีการจดัสภาพแวดลอ้ม และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูต้า่งๆ 
แกน่สิติ เพ่ือเปน็การสง่เสรมิและกระตุน้ใหน้สิติสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  เชน่ 
 ๑. การบรกิารใหค้ าปรึกษาและแนะแนวทางการใชช้วีติแกน่ิสติ 
 ๒. การบรกิารขอ้มลูขา่วสารที่เปน็ประโยชนแ์กนสิติผา่นบอร์ดประชาสมัพันธบ์รเิวณ โถงทางเดนิชัน้ ๔ 
และชัน้ ๕ อาคารสรินิธร เวบ็ไซตค์ณะ Facebook BUU-informatics 
 ๓. มกีารจดักจิกรรมอันเปน็ประโยชนใ์นการพัฒนาทกัษะความรูแ้ละทักษะดา้นอืน่ๆ 

กิจกรรมพัฒนานิสติ 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

๑. กิจกรรมบรรยายพิเศษการท าวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์ในภาคธรุกิจ 

30 ต.ค. 58 คุณสรพล ชมไพศาล, 
คุณประพีร์พัฒน์ เอื้อวิจิตรพจนา  

๒. กิจกรรมบรรยายพิเศษ การท าธรุกิจไอที
กับภาครัฐ 

20 พ.ย. 58 คุณธีรยุทธ โกสินทร์  

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science 
and Big Data in action  

24-28 เม.ย. 59  คุณพีระพนธ์ และคณะ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔. กิจกรรมบรรยายพิเศษ Life signature 
กับ Turning Point ของชีวิต 

6 พ.ย. 58 คุณสุทัศน์ รงรอง  

๕. Automated Testing for PHP  21 เม.ย. 59  คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน  

๖. Virtual Machine ด้วย ESXi  5 พ.ค. 59  คุณวรเชษฐ์ บัวสุวรรณ  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

๗. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ โดยใช้
เทคนิคสกัม  

18-19 พ.ย. 58  ดร.จิตติมา ศังขมณี  

๘. Internet of things 19 ม.ค. 59 รศ.กร.ณกร อินทร์พยุง  

๙. Digital Marketing และ UI 28 ม.ค. 59 คุณสิทธิพงศ์ ศิรมิาศเกษม  

๑๐. Business Model Canvas in  
Digital Economy Age 

2๔ มี.ค. 59 อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์  

๑๑. การจัดการความต้องการในโครงการ
ขนาดใหญ่  

31 มี.ค. 59  ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธ์ุ  

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๑. การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับการท างาน  

28 พ.ย. 58 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสตูร การพัฒนาโปรแกรมด้วย 
ASP.NET&MVC  

29 พ.ย. 58 คุณธนภณ ภาดาอนันต ์
คุณกิตติวัฒน์ พงษ์ศรีศภุกร 
และทีมวิทยากร 

๓. การพัฒนาทักษาะด้านการเขียนรายงาน
และการน าเสนอที่ด ี

23 ธ.ค.58 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

๔. การพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
ด้านการเขียน WEB API  

24 ธ.ค. 58 อ.เอกภพ บุญเพ็ง 

๕. โครงการวันสหกิจศึกษา  
สาขาวิศวกรรมซอต์แวร์  

7 ม.ค. 59 นิสิตสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

๖. การพัฒนาโปรแกรมแบบ SCRUM  10 มี.ค. 59 ดร.ชลสิทธ์ จักรศรีพร 
คุณทวิร พานิชสมบตั ิ
และทีมวิทยากร 

๗. กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Excel ใน
ส านักงาน เพื่อการปฏิบตัิสหกจืศกึษา  

26-27 มี.ค. 59 
และ 2-3 เม.ย. 59 

อ.อธิตา อ่อนเอื้อน 

๘. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการฝกึพิมพ์
สัมผสัโดยใช้โปรแกรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ของนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ  

4 เม.ย. -30 พ.ค. 
59 

อ.อธิตา อ่อนเอื้อน 

๙. Professional Software Develop-
ment 

13-24 มิ.ย. 59 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 

๑๐ Writing Effectively Code  2-3 ก.ค. 59 คุณวีรชัย ธนนันทวศิน และทมี
วิทยากรจาก iCONEXT Co.,Ltd. 

๑๑. การพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตเพือ่การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  

8-9 ก.ค. 59 คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ 
คุณชลดา พิริปุญโญ  
และทีมวิทยากร  

๑๒. การเขียนโปรแกรม iOS Course 23 ก.ค. 59  คุณภัทรพล โตค า 
คุณธีรวัต เนตรปยิะพัต 
คุณอิทธิพล เข็มเงิน 

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

๑. โครงการประชุมเสวนารบัฟงัความคดิเหน็จากนสิติ ครั้งท่ี ๑ : ๒๖ พ.ย. ๕๘ และ 
ครั้งท่ี ๒ : ๒๘ เม.ย. ๕๙ 

๒. โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบ 
ครัง้ที ่๑ : กอ่นสอบกลางภาคเรยีนที ่๒ ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
ครัง้ที ่๒ : กอ่นสอบกลางภาคเรยีนที ่๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๙  

ครั้งท่ี ๑ : 18, 20, 21 ก.พ. 
             และ 24 ก.พ. 59  
ครั้งท่ี ๒ : 24-25 ก.ย. 59  

๓. โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการส าหรบันสิติใหม ่ ๒๐-๒๙ ก.ค. ๕๙ 

๔. โครงการศกึษาดงูาน 
ครัง้ที ่๑ บจ. Digital Port Asia 
           และ บจ. NTT Communications Corporation 
ครัง้ที ่๒ Digital Thailand ณ ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

 
ครั้งท่ี ๑ : ๗-๑๑ เม.ย. ๕๙ 
 
ครั้งท่ี ๒ : ๒๗ พ.ค. ๕๙ 

๕. โครงการสรา้งเสรมิประสบการณว์ชิาการส าหรบันสิติเขา้รว่มประชุม
วชิาการระดบัปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร ์ภมูภิาคอาเซยีน (AUCC) 

๒๘-๒๙ เม.ย. ๕๙ 

๖. โครงการ Informatics Programming Contest 2016  ๒๕ พ.ค. ๕๙ 

๗. โครงการคา่ยคอมพวิเตอร ์ ๔-๑๑ มิ.ย. ๕๙ 

๘. โครงการเลอืกตัง้นายกสโมสรนสิติ ๒๑ ม.ค. ๕๙ 

๙. โครงการสมัมนากจิกรรมนสิติ ๔-๕ ก.ค. ๕๙ 

โครงการอ่ืนๆ  
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ด้านการวิจัย 

คณะวทิยาการสารสนเทศ ใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิการท าวจิยัของคณาจารย ์บุคลากร และนสิติ 
ของคณะฯ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสนองต่อเจตนารมณ์และปณิธานของมหาวิทยาลยัในการกา้วสู ่
มหาวิทยาลัยวจิัยในอนาคต ซึ่งในปจัจบุันคณาจารย์และนสิิตในสังกัดของคณะวิทยาการสารสนเทศไดท้ าการ 
ศึกษาและวจิัย ซึง่ครอบคลมุงานวิจยัหลักๆ ดงันี ้ 
 - ด้านการวเิคราะหแ์ละออกแบบขั้นตอนวธิ ี(Algorithm Analysis and Design)  
 - โครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks)  
 - การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining)  
 - การท าคลงัข้อมูล (Data Warehousing)  
 - การประมวลสญัญาณและการประมวลผลภาพ (Digital Signal and Image Processing)  
 - ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (Decision Support System)  
 - ขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)  
 - การแบ่งกลุ่มข้อมลูและการรู้จ าต้นแบบ (Pattern Classification and Recognition)  
 - ชวีสารสนเทศ (Bioinformatics)  
 - ไบโอเมทริกซ ์(Biometrics)  
 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  
 - คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (Computer Graphics and Multimedia)  
 - การวเิคราะห์และซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Analysis and Design of Social Software)  
 - การพฒันาซอฟต์แวร์ประยุกตเ์พ่ือการบริการผา่นเวบ็ (Web-based Application Software 
Development)  
 - ระบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนกิส ์(e-Learning System)  
 - ซอฟต์แวร์ประยุกตส์ าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่(Mobile Application) เปน็ต้น  
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 โดยมผีลงานวจิัยที่ได้รบัการตอบรับให้ตีพมิพ์ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตจิ านวนมาก 
และยงัม ีห้องปฏิบัติการส าหรับสนับสนนุงานวิจยัและงานบรกิารวชิาการ  ได้แก่  

๑. ห้องปฏิบัติการวิจัย Advanced Computer Graphic and Multimedia (CGM)  
 ๒. ห้องปฏิบัติการวิจัย Burapha Linux Laboratory  
 ๓. ห้องปฏิบัติการวิจัย Computational Innovation Laboratory (CIL) 
 ๔. ห้องปฏิบัติการวิจัย Information System Engineering Research Laboratory (ISERL)  
 ๕. ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technology Research Center (KST)  
 ๖. ห้องปฏิบัติการวิจัย Microcontroller & Invention Laboratory (µ-Lab) 
 ๗. ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile Application Developers Incubation (MADI)  

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน  ดังนี้ 

แหล่งทุนวิจัย จ านวนทุนวิจัย จ านวนเงินวิจัย 

เงินรายได้ส่วนงาน 5 519,500.00 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 6 3,539,200.00 

รวม 11 4,058,700.00 

เงินอุดหนุนงานวิจัย 

ล าดับ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน ประเภทโครงการ 

๑. การกรองร่วมแบบเซสช่ันท่ีเพิ่มขึ้น
ส าหรบัระบบแนะน าเพลงออนไลน์ 

ผศ.ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 100,000 โครงการใหม ่

๒. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ
ติดตามรถบริการภายใน
มหาวิทยาลยับูรพา 

ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 58,500 โครงการใหม ่

๓. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
88510159 

ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 140,000 โครงการใหม ่

๔. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
88510059 

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทร
กองกุล 

140,000 โครงการใหม ่

๕. แบบจ าลองการใช้เทคโนโลยดีิจิทลั
ส าหรับพัฒนาธรุกิจท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

นางสาวณัฐพร ภักด ี 81,000 โครงการใหม ่

โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ โครงการ 

ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 



         Faculty of Informatics, Burapha University      41 

ล าดับ ผลงานวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน ประเภทโครงการ 

๑. การแยกและการวเิคราะหค์วามผดิปกติ
ของโพรงสมองจากภาพ MRI 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 676,500 โครงการใหม ่

๒. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรยีนรู้รวมแบบ
ปรับตัวได้ส าหรับการตรวจพบอาการ
เส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจดุ
เลือดออกในตาส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ในระยะเริ่มติน 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร  691,000  โครงการต่อเนื่อง 

๓. การค้นหารปูแบบท่ีมีค่าคณุประโยชน์
สูงที่ปรากฏอย่างสม่ าเสมอเพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน    316,000 โครงการต่อเนื่อง 

๔. ขั้นตอนวิธีส าหรับการพยากรณผ์ลผลิต
อ้อยเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 473,000 โครงการใหม ่

๕. ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพท่ี
เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือส าหรับ
หน่วยงานท่ีต้องการความมั่นคงของ
ข้อมูล 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 766,700 โครงการใหม ่

๖. วิธีการออน์โทโลยีแบบปรับตัวไดด้ว้ย
เทคนิค Empirical Modelling ส าหรับ
การวิเคราะห์กระแสข้อมลูของผู้ปว่ยใน
ห้อง ICU 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 616,000 โครงการต่อเนื่อง 

โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน ๖ โครงการ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ 

วันเดือนปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ประเภท 

๑. Mining top-k frequent-regular close 
pattern. 

Expert Systems with Appli-
cations An International 
Journal, 42, 7882-7894. 

พ.ย. ๕๘ วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

๒. Mining top-k Episodes from Sensor 
Streams 

Procedia Computer  
Science 69 (2015) 76-85 

พ.ย. ๕๘ วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

๓. Analysis of Frequency-Based Com-
pact Genetic Algorithm (fb-cGA) / 
Maejo International Journal of  
Science and Technology 

Maejo Int. J. Sci. Technol. 
2015, 9(01), 121-135; doi: 
10.14456/mijst.2015.10 

ต.ค. ๕๘ วารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

๔. ข่าวกรองธุรกิจอัจริยะผ่านอุปกรณ์โมบาย
บนระบบคลาวด ์

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบณัฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 

29-31 ต.ค. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับชาต ิ

๕. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพ็นทาโฮเพื่อระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบณัฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 

29-31 ต.ค. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับชาต ิ

๖. Empirical Modelling for Dynamic 
Visualization of ICU Patient Data 
Streams 

BEIC2015 25-27 พ.ย. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับนานาชาต ิ

๗. Fisher Feature Selection for Emotion 
Recognition 

19th International  
Computer Science and 
Engineering Conference 

23-26 พ.ย. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับนานาชาต ิ

๘. The Automated Skull Stripping of 
Brain Magnetic Resonance Images 
using he Integrated Method 

BEIC2015 25-27 พ.ย. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับนานาชาต ิ

๙. Incremental Session Based Collabo-
rative Filtering with Forgetting Mech-
anisms / ICSEC2015 

19th International  
Computer Science and 
Engineering Conference 

23-26 พ.ย. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับนานาชาต ิ

๑๐. The constant time of predictive algo-
rithm for music recommendation 
with time context 

12th International Joint 
Conference on Computer 
Science and Software  
Engineering (JCSSE2015) 

22-24 ก.ค. 58 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับนานาชาต ิ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๑๑ ผลงาน 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ 

วันเดือนปีท่ี
ตีพิมพ์ 

ประเภท 

๑๑. ระบบจัดการแฟ้มผลงานอัจฉริยะของ
อาจารย์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

The 12th National Confer-
ence on Computing and 
Information Technology 

7-8 ก.ค. 2559 รายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) 
ระดับชาต ิ

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนักวิจัยและนักวิจัยพ่ีเลี้ยงจากตา่งประเทศ 9-13 ก.พ. 59 

๒. โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 2nd ECTI Journal Workshop 11-12 มี.ค. 59 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย จ านวน ๒ โครงการ 
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ด้านบรกิารวิชาการ 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาการสารสนเทศ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบของ 
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ 
ให้บริการและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะฯ ได้มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับบรกิาร ผู้รับผิดชอบ วนัทีจ่ดัโครงการ/
กจิกรรม 

๑. โครงการเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อ
ชุมชน 

นิสิต และเยาวชนจาก
โรงเรยีนอ่างศิลาพิทยาคม 

อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

24 - 26 ต.ค. 
58 

๒. โครงการอบรมเพื่อเผยแพรร่ะบบ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินส าหรับ
หน่วยเบิกท่ีไดร้ับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

บุคลากรจากหน่วยงาน
สถานศึกษาของรัฐ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

22 พ.ย. 58 

๓. โครงการอบรม Security for Web 
Application การรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับเว็บแอปพรเิคชั่น 

บุคคลทั่วไป ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

29 พ.ย. 58 

๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยี Google "เริม่ต้นธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google 
Apps for Work" 

บุคคลทั่วไป ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

25 มี.ค. 59 

๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
งาน Docker 

บุคคลทั่วไป ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

26 มี.ค. 59 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒ โครงการ 
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับบรกิาร ผู้รับผิดชอบ วนัทีจ่ดัโครงการ/
กจิกรรม 

๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยี Google "ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
ดิจิทัล เพื่อการศึกษาและการบรหิาร
ห้องเรียนดิจิทลัด้วย Google Apps 
for Education Solutions" 

ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก
โรงเรยีนในจังหวัด
ชลบุร ี

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

26 มิ.ย. 59 

๗. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
"การเสริมสร้างคณุภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนเขตเทศบาลแสนสุข ของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ" 

นักเรียนเขตเทศบาล
เมืองแสนสุข 

ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
ดร.ปัทมา เจริญพร 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 
อาจารยพ์รีะศกัดิ ์เพยีรประสทิธิ ์
อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 

2 ก.ค. 59 

๘. โครงการอบรม  
Advance Database Design 

บุคคลทั่วไป  
ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

23 ก.ค. 59 

๙. โครงการอบรมคอมพิวเตอร ์ นิสิต บุคลากร  
และบุคคลทั่วไป 

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 

18 ส.ค. 59 

๑๐. โครงการอบรมจากผู้มีความ
เชี่ยวชาญ "กิจกรรมการบ่มเพาะ
นักพัฒนาซอฟต์แวร ์

นิสิต บุคลากร  
และบุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
และห้องปฏิบตัิการวิจัย MADI 

20 ส.ค. -  
15 ก.ย. 59 

๑๑. โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
"การเป็นผูดู้แลระบบ" 

นิสิต บุคลากร  
และบุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
และห้องปฏิบตัิการวิจัย MADI 

3 ก.ย. และ  
10 ก.ย. 59 

๑๒. โครงการอบรมจากผูม้คีวามเช่ียวชาญ 
"แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์" 

นิสิต บุคลากร  
และบุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
และห้องปฏิบตัิการวิจัย MADI 

26 มี.ค. 59 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับบรกิาร ผู้รับผิดชอบ วนัทีจ่ดัโครงการ/
กจิกรรม 

๑. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 
18 (NSC-2016)  

นักเรียน นิสติ นักศึกษา 
และอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัด
ของภาคตะวันออก 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 
อาจารย์เบญจภรณ์  
         จันทรกองกุล 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 

๑ พ.ค. ๕8 ถึง 
๓๐ เม.ย. ๕๙  

๒. โครงการความร่วมมือการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 4dbook บน
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอส ระยะที่ 3 
(การปรับปรุงแอพพลเิคชั่นให้รองรับ
การท างานบนระบบปฏิบัติการไอโอ
เอสรุ่น 9)  

 อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย MADI 

๑ ต.ค. 58 ถึง 
30 ก.ย. 59  

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาเตรียมความ
พร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน
ประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM
-ICPC ภูมภิาคอาเซียน ประจ าปี 
2558 (ACM-ICPC Thailand 
Boost-Up Camp 2015)  

นิสิต และตัวแทน 
ประเทศไทยท่ีเข้าแข่งขัน 
ACM-ICPC 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ๑ - ๘ พ.ย. 58  

๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
เทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย (หลักสูตร 
ส าหรับผู้ดูแลระบบแบบพ้ืนฐาน 
Basic System Admistrator)  

บุคคลทั่วไป ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

๑๕ พ.ย. 58 

๕. โครงกาารความร่วมมือการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 4dbook บนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระยะที่ 3 
(การปรับปรุงแอพพลเิคชั่นให้รองรับ
การท างานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ รุ่นที่ 5)  

บริษัทโฟร์ดี บุ๊ค จ ากดั  อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย MADI 

๑ ธ.ค. 58 ถึง 
31 ม.ค. 60  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน ๑๖ โครงการ 



         Faculty of Informatics, Burapha University      47 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับบรกิาร ผู้รับผิดชอบ วนัทีจ่ดัโครงการ/
กจิกรรม 

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพSMEsด้วย
ระบบDigital ของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่9 ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

SMEs ภาคการผลติ 
ภาคการคา้ หรือภาค
การบริการ ในพื้นที่
ให้บริการของศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๙ 

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
นางสาวณัฐพร ภักด ี
นางสาวเปรมปรีดา สลับส ี

๑ ธ.ค. 58 ถึง 
๑๐ ต.ค. 59  

๗. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
แก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์
ของเทศบาลบางปลา  

เทศบาลบางปลา  ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ISERL 

1 ต.ค. 58 ถึง 
30 ก.ย. 59 

๘. โครงการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น  

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ISERL 

1 พ.ย. 58 ถึง 
30 ก.ย. 59 

๙. โครงการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน่ 
ประจ าปีงบประมาณ2559  

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น  

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ISERL 

1 พ.ย. 58 ถึง 
30 ก.ย. 59 

๑๐. โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
Knowledge and Smart  
Technology ครั้งท่ี 8  
(2016 - 8th International  
Conference on Knowledge and 
Smart Technology: KST2016)  

นักวิชาการ นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ห้องปฏิบัติการวิจัย KST 

3-6 ก.พ. 59 

๑๑. โครงการบริหารจัดการและติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายระบบรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559  

สถาบันพระบรมชนก  ห้องปฏิบัติการวิจัย ISERL 1 มี.ค. 59 ถึง 
30 ก.ย. 59 

๑๒. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพือ่
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภาคตะวันออก  

นักเรียน นิสติ 
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา 

3 มิ.ย. 59 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับบรกิาร ผู้รับผิดชอบ วนัทีจ่ดัโครงการ/
กจิกรรม 

๑๓. โครงการความร่วมมือการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 4dbookfree บน
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอสและแอน
ดรอยด ์ 

บริษัทโฟร์ดี บุ๊ค จ ากดั  อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย MADI 

๑ พ.ค. 59 ถึง 
30 ต.ค. 59 

๑๔. โครงการความร่วมมือการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 4dbookfree บน
ระบบปฏิบตัิการไอโอเอสและแอน
ดรอยด์(ระยะที่ ๒)  

บริษัทโฟร์ดี บุ๊ค จ ากดั  อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา 
ห้องปฏิบัติการวิจัย MADI 

1 ส.ค. ๕9 ถึง 
31 ก.ค. 60  

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับ
การประกอบธุรกิจ (Digital  
Content for Business) 

นิสิต ชุมชน บุคคลทั่วไป 
และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดชลบุร ี

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา 

30 ก.ค. 59 

๑๖. อบรมการพัฒนาผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล  
(E-Commerce for Digital  
Business) 

นิสิต ชุมชน บุคคลทั่วไป 
และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดชลบุร ี

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา 

20 ส.ค. 59 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุลผู้ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร  

เรื่องท่ีบรรยาย  องค์กร/หน่วยงาน
ที่จัด  

วนัทีบ่รรยาย สถานที ่

๑. นางอธิตา อ่อนเอื้อน การใช้ระบบการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

กองบริการ
การศึกษา งาน
พัฒนาหลักสตูร
และการสอน 

26 พ.ย. 58 SD512 อาคารสริินธร 

๒. นายเหมรัศมิ์ วชิรหตัถพงศ์ โครงการ มืออาชีพ 
ร่วมสร้างทาง
ก้าวหน้า  

วิทยาลัยเทคโนโลยี
เมืองชลพณิชยการ 

19 พ.ย. 58 ห้องประชุมโรงอาหาร 
อาคารภักดีพรรณ 

๓. ดร.ทัศนีย์ เจริญพร การสร้างข้อมูล
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส าหรับสังคมดิจิทัล 

สวทช.ภาคเหนือ 19 ก.พ. 59 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
1 ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม ่

๔. นางอธิตา อ่อนเอื้อน อบรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการท างาน : 
Excel for HR 

ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

19-20 มี.ค. และ 
26-27 มี.ค. 59 

ห้องปฏิบัติการ SD416 
อาคารสริินธร 

๕. นายวรวิทย์ วีระพันธ์ุ โครงการคา่ย
คอมพวิเตอร ์ 
ส าหรับเยาวชน 
ภาคตะวันออก  
ครั้งท่ี 22 หัวข้อ 
การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบน
แอนดรอยด์ 
(Android  
Application  
Development) 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 16 มี.ค. 59 ส านักคอมพิวเตอร ์

การได้รับเชิญเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ  
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และกีฬา 

ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการพิธีท าบุญเลีย้งพระเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

20 ธ.ค. 58 1. นายเขมชาติ ทองค า 
2. นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
3. นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๒. โครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 4 เม.ย. 59 1. นายสิทธิกร แพประสิทธ์ิ 
2. นายสุกนต์ธี สังขันธ ์
3. นางอธิตา อ่อนเอื้อน 
4. นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
5. นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๓. โครงการกีฬาประเพณสีามวิทย์ ครั้งท่ี 4  
(SIA Game#4) 

9 เม.ย. 59 1. นายเขมชาติ ทองค า 
2. นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ 
3. นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
4. นางอธิตา อ่อนเอื้อน 

๔. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสติใหม่ + ไหว้คร ู 5 ส.ค. 59 ๑. นางสาวพัฒน์ธีรา เศรษฐ์ศิรบุล 
๒. ดร.ทัศนีย์ เจรญิพร 
๓. นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
๔. นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และกีฬา 

คณะวทิยาการสารสนเทศ สนบัสนนุและจดัใหม้ีกิจกรรมสง่เสรมิและท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม อีกทั้ง 
มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยมความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมการเล่นกีฬา รักษาสุขภาพ และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี รวมถึงการมีจิตสาธารณะ 
เอ้ือเฟ้ือเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม 
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ด้านการบริหารจัดการ 

ล าดับ ปีท่ีรับทุน ผู้ได้รับทุน ประเภทบุคลากร สถาบันในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๑. 2554 นางสาวหรรษา รอดเงิน พนักงานสนับสนุนวิชาการ ปริญญาโท ในประเทศ 

๒. 2555 อาจารย์วรวิทย์ วรีะพันธุ ์ พนักงานสายวิชาการ ปริญญาเอก ในประเทศ 

๓. 2555 นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง พนักงานสนับสนุนวิชาการ ปริญญาโท ในประเทศ 

๔. 2557 อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน พนักงานสายวิชาการ ปริญญาเอก ต่างประเทศ 

๕. 255๗ นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์ พนักงานสนับสนุนวิชาการ ปริญญาโท ในประเทศ 

๖. 2558 อาจารยส์ุภาวดี  ศรีค าด ี พนักงานสายวิชาการ ปริญญาเอก ในประเทศ 

๗. 255๘ นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร พนักงานสนับสนุนวิชาการ ปริญญาโท ในประเทศ 

๘. 255๙ อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน พนักงานสายวิชาการ ปริญญาเอก ต่างประเทศ 

การส่งเสริมทุนการศึกษาบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวนกิจกรรม จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

พนักงานสายวิชาการ 24 20 45.4๖ 

พนักงานสนับสนุนวิชาการ 18 16 36.36 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้เช้าพัฒนาตนเอง  36 81.82 

44  จ านวนบุคลากรทั้งหมด  

ตารางแสดงจ านวนการพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะวทิยาการสารสนเทศ ตระหนกัถึงความส าคัญของบคุลากร จงึไดม้ีการสง่เสรมิและสนบัสนนุให้ 
บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยการไปเพ่ิมพูน 
ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การพัฒนาบุคลากร 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ
สารสนเทศด้าน STI Policy and the Rote 
of STI Infrastanucture 

ครั้งท่ี ๑:  
2-6 พ.ย. 58 
ครั้งท่ี ๒: 
12-17 พ.ย. 58 

ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 

๒. ประชุมวิชาการ The Burapha University 
and the International Center for Com-
putational Logic of the Technische 
UniversitatO (IWOSTS2) 

2-3 พ.ย. 58 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

๓. การปฏิบัติงานด้านการเงิน 26 พ.ย. 58 และ 
24 มี.ค. 59 

นางสาวหรรษา รอดเงิน 

๔. โครงการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส าหรับประธานหลักสูตร 

9-11 ธ.ค. 58 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 
ผศ.ดร.สุนสิา รมิเจรญิ 

๕. อบรมการร่าง infra เว็บขนาดใหญ่ 13 ธ.ค. 59 ผศ.ดร.จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์

๖. โครงการเสวนาดา้นการบริหารงานบุคคล 13 ม.ค. 59 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 

๗. การปฏิบัติงานด้านพัสด ุ 28 ม.ค. 59 นางสาวศิริจันทร์ แซ่ลี ้

๘. ประชุมวิชาการ KST 3-6 ก.พ. 59 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.สุนสิา รมิเจรญิ 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
อาจารย์จรรยา อ้นปันส ์
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง จ านวน ๓๘ กิจกรรม 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

   นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวกุลชลี รตันคร 
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 
นางสาวหรรษา รอดเงิน 
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 

๙. Semantic based knowledge Manage-
ment 

10 ก.พ. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

๑๐. ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา CUPT 
QA 

11 ก.พ. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวกุลชลี รตันคร 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 
ผศ.ดร.สุนสิา รมิเจรญิ 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 

๑๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN QA 

26 ก.พ. 59 และ 
23 เม.ย. 59 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

๑๒. การด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 29 ก.พ. 59 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวศิริจันทร์ แซ่ลี ้

๑๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทีดู่แลด้านการ
ส่งเสริมการวจิัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง กฎ ระเบยีบ เกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ 

ครัง้ที ่๑: 10 ม.ีค. 59 
ครัง้ที ่๒: 25 ม.ีค. 59 
ครัง้ที ่๓: 25 พ.ค. 59 

นางสาวกุลชลี รตันคร 
นางสาวณัฐพร ภักด ี
นางสาวหรรษา รอดเงิน 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๑๔. อบรมภาษาอังกฤษ  14-18 มี.ค. 59 อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 

๑๕. การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งท่ี 1 

17-19 มี.ค. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางเปรมปรดีา สลับส ี
นางสาวณัฐพร ภักด ี
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

๑๖. โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 
AUN QA 

19 มี.ค. 59 ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 

๑๗. การระงับอัคคภีัย 22 มี.ค. 59 นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์

๑๘. การอบรมเกีย่วกับการเพิม่ประสิทธิภาพ e-
GP และลดความเสีย่งทางละเมิด 

25-26 มี.ค. 59 นางสาวศิริจันทร์ แซ่ลี ้

๑๙. การตรวจและการยกร่างกฎหมาย 28 มี.ค. 59 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวหรรษา รอดเงิน 

๒๐. โครงการอบรมระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
Tier1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ ์CUPT 
QA ปีการศึกษา 2558 

8 เม.ย. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
อาจารย์จรรยา อ้นปันส ์

๒๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองชาวตา่งประเทศ และ
การดูแลชาวต่างประเทศของผู้ปฏบิัติงาน
วิเทศสัมพันธ ์

28 เม.ย. 59 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์

๒๒. ประชุมวิชาการ AUCC 28-29 เม.ย. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 

๒๓. อบรมการใช้งานระบบควบคุมภายใน 23 พ.ค. 59 นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๒๔. ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ (CUPT QA) 

30 พ.ค. 59 ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 
ผศ.ดร.สุนสิา รมิเจรญิ 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
อาจารย์จรรยา อ้นปันส ์
อาจารย์ปัทมา เจริญพร 
อาจารย์อนุสรา  หิรญัวนากุล 

๒๕. โครงการประชุมสัมมนา "การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ AUN QA" 

20-24 มิ.ย. 59 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกลู 
ผศ.ดร.สุนสิา รมิเจรญิ 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน 
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา 
ดร.คนึงนิจ กุโบลา 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
อาจารย์กันทิมา อ่อนละออ 
อาจารย์จรรยา อ้นปันส ์
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
อาจารย์ปัทมา เจริญพร 
อาจารย์พีระศักด์ เพียรประสิทธ์ิ 
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 
อาจารย์อนุสรา  หิรญัวนากุล 
อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 
นางสาวกมลวรรณ แสงระว ี
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นางสาวกุลชลี รตันคร 
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๒๖. โครงการเสวนาและให้ความรู้  
"งานสารบรรณและงานการประชุม" 

22 มิ.ย. 59 นางเปรมปรดีา สลับส ี
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 

๒๗. อบรมหลักสูตร Overview TQA 23 มิ.ย. 59 นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
อาจารย์ภสูิต กลุเกษม 

๒๘. โครงการอบรมระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
Tier2 

24 มิ.ย. 59 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

๒๙. เสวนาการจัดท างบประมาณรายจา่ยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

7 ก.ค. 59 นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

๓๐. อบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
(Tier 2) 

8-9 ก.ค. 59 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

๓๑. 2016 13th International Joint Con-
ference on Computer Science and 
Software Engineering (JCSSE) 

12-15 ก.ค. 59 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

๓๒. อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสตูร ส าหรับหลักสูตรที่ประเมินเพื่อ
พัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA 

25-26 ก.ค. 59 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

๓๓. อบรมสมัมนาวิชาการ เรื่อง การเขยีนโครง
ร่างองค์กร (Organization Profile: OP) 

27 ก.ค. 59 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วิทยากร 

๓๔. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน” (Human Potential  
Development for Increasing Effective 
Work) 

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 
59 

ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
นางเปรมปรดีา สลับส ี
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร 
นางสาวกมลวรรณ แสงระว ี
นางสาวกุลชลี รตันคร 
นางสาวณัฐพร ภักด ี
นางสาวนิตยา ตริพงษ์พัฒน์ 
นางสาวปัทมา วชิรพันธุ ์
นางสาวหรรษา รอดเงิน 
นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 
นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ ์
นายชัยวัฒน์ โรจน์เจริญวิวัฒน์ 
นายมาโนชญ์ ใจกว้าง 
นายสิทธิชัย สมพันธุ ์
นายสิทธิพงษ์ ฉิมไทย 

๓๕. BUU Tech Update ส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยบรูพา 

16 ส.ค. 59 นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 

๓๖. การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งท่ี 2 

18-20 ส.ค. 59 นายชัยวัฒน์ โรจน์เจริญวิวัฒน์ 
อาจารย์อนุสรา  หิรญัวนากุล 

๓๗. การใช้ระบบฐานข้อมลูด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 
3D) ปีการศึกษา 2558 

6 ก.ย. 59 นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

๓๘. อบรมหลักสูตร TQA Criteria 7-9 ก.ย. 59 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี้ ระดับ 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  2  

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  2  

C.3 คุณภาพบัณฑติ  2  

C.4 ผลงานของผูเ้รียน 2  

C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์ 2  

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2  

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 2  

C.8 การบรหิารและจดัการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2  

C.9 ผลการบรหิารและจดัการของผู้บริหารคณะ 2  

C.10 บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 2  

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 2  

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 2  

C.13 การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  2  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  2  

S.2 Student Mobility - Inbound/outbound,  
part - time/full - time of international students 

N/A 

S.3 Green University N/A 

S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  2  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 
2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA ทั้ง 13 ตัวบ่งชี้หลัก มีผลประเมิน 
อยู่ในระดับ 2 (มีรายงานผล (เป็นข้อมูลดิบยังไม่มีการวิเคราะห์)) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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คณะวทิยาการสารสนเทศ ไดด้ าเนนิการพัฒนาคณุภาพบณัฑติ การวจิยั การท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 
และการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557 - 
2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ซึ่งประกอบด้วย 18 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ 
คณะฯ ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนกลยุทธ์ จ านวนตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาบณัฑิต 3 7 3 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 2 3 1 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวชิาการ 2 3 1 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรม 1 2 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ 2 3 2 1 

รวม 10 18 8 10 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

44%
56%

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค ะวิทยาการสารสนเทศ

ปีงบประมา  2559

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 60       รายงานประจ าปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตทีม่ีคณุภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการ
เรียนรู้ที่นสิิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นและสากล  

๑. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 / 

๒. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรีที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 69.64 X 

๓. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 42.31 X 

๔. ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรที่ไดร้ับการส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาความรู้ ที่สามารถน าความรู้มาใช้กับการเรียนการสอน 
การวิจัย ตามแนวคิดบณัฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ 90 ร้อยบะ 88.46 X 

๕. ดัชนีคุณภาพอาจารย์  3.25 คะแนน 3.50 คะแนน / 

๖. ร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อศักยภาพผู้สอนในการ
ถ่ายทอด 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 83.75 / 

๗. ร้อยละของนิสิตทีไ่ด้ท างานตรงตามสายงานในสถานประกอบการ
ระดับแนวหน้า 

ร้อยละ 20 - x 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล 
สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น  

๘. งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(สมศ.๕)  1.20 คะแนน 5 คะแนน / 

๙. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) 0.70 คะแนน 0 คะแนน x 

๑๐. คะแนนเฉลีย่รวมของกลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐานด้านการวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ของผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา 

3.51 คะแนน 2 คะแนน x 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยการสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม 
โดยค านึงถึง การใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

๑๑. จ านวนรายได้ทั้งหมดทีไ่ด้จากการบริการวิชาการ  6 ล้านบาท 12.47 ลา้นบาท / 

๑๒. การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.๘) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 13 x 

๑๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

ลดลง 
ร้อยละ16.67 

x 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๔. ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที่มีความตระหนักรู้ถึงคณุค่า 
ของศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 2.90 x 

๑๕. ร้อยละของนิสิตและบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 79 / 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล  

๑๖. ร้อยละของงานท่ีสามารถบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีระดับความพึงพอใจ 
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 61.53 x 

๑๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ร้อยละ 20 ร้อยละ 39.02 / 

๑๘. ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความสุขในการเรียน 
การสอน และการท างานในคณะวทิยาการสารสนเทศ  
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 76.92 / 
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ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่คณะวิทยาการสารสนเทศรับมาด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการรับตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 19 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทและขีดความสามารถ
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ ได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับมาทั้งหมด 19 ตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ จ านวนตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพบัณฑิต  7 6 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณุภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ  3 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  4 4 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  2 2 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการภายใน  3 2 1 

รวม 19 16 3 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวม 



         Faculty of Informatics, Burapha University      63 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุ ภาพของบั ฑิต  

UPI ที่ 1.1-2 จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
เข้าเรียนในระดับ ป. ตรี  

3 ทุน - x 

UPI ที่ 1.1-3 จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
เข้าเรียนในระดับ ป. โท/เอก (แผน ก.) 

5 ทุน 10 ทุน / 

UPI ที่ 1.2-2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ 
ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

ร้อยละ 40
ของคณาจารย์

ที่ผ่านการ
อบรม 

ร้อยละ 54.55 / 

UPI ที่ 1.2-3 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุก
หลักสตูร  

ร้อยละ 50 
ของหลักสุตร
ที่มีรายวิชา
แบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 100 / 

UPI ที่ 1.4-5 ร้อยละของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษไว้ในเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง 59)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 / 

UPI ที่ 1.5-1 จัดค่ายเรียนรู/้ กิจกรรมการเรียนรูต้ามโครงการแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ  

ร้อยละ 25 
ของนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 42 / 

UPI ที่ 1.5-2 กิจกรรมสร้างเสรมิทกัษะการสื่อสารและทักษะทาง
สังคมเพื่ออนาคต  

ร้อยละ 25 
ของนิสิตที่

ผ่านกิจกรรม 

ร้อยละ 25 / 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุ ภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ  

UPI ที่ 2.1-6 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับชาต-ิวิทย์เทคโน 

2 ฉบับ - x 

UPI ที่ 2.1-7 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับนานาชาต-ิวิทย์เทคโน  

2 ฉบับ 2 ฉบับ / 

UPI ที่ 2.3-4 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยขน์  

1 เรื่อง 1 เรื่อง / 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

UPI ที่ 3.1-1 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ร้อยละ 20 
ของผู้ที่ครบ
ก าหนดเวลา
และยื่นขอ
ก าหนด
ต าแหน่ง  

ร้อยละ 31.25 / 

UPI ที่ 3.1-2 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
ระดับ รองศาสตราจารย์  

ร้อยละ 20 
ของผู้ที่ครบ
ก าหนดเวลา
และยื่นขอ
ก าหนด
ต าแหน่ง  

ร้อยละ 40 / 

UPI ที่ 3.1-6 การพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัยและ 
การบริการวิชาการ  

ร้อยละ 60 ท่ี
ผ่านการอบรม  

ร้อยละ 60 / 

UPI ที่ 3.3-3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
(คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ)  

1 ฉบับ 1 ฉบับ / 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  

UPI ที่ 4.2-4 จ านวนโครงการพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์ 
แบบบูรณาการสาขาวิชา  

1 โครงการ 1 โครงการ / 

UPI ที่ 4.3-4 จ านวนโครงการศลิปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา  1 โครงการ 1 โครงการ / 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการภายใน  

UPI ที่ 5.1-1 พัฒนาผู้ประเมิน TQA  1 คน 1 คน / 

UPI ที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาระบบบริหาร (ส่วนงานและส่วนกลาง) 1 แผน 1 แผน / 

UPI ที่ 5.1-7 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารให้ผ่าน 1 ระดับ - x 
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ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯได้รับตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาจ านวน 19 ตัวชี้วัดนั้น พบว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วดัที่มุ่งเน้น
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมา คือตัวชี้วัดทางด้านการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.03 ซึ่งคณะสามารถด าเนินการบรรลุตัวชี้วัดในด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม โดยตัวชี้วัดอีก 3 ด้าน
นั้น คณะฯ ยังด าเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ และ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใน 

เมื่อพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน พบว่า คณะฯ มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายทั้งสิ้น 16 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.21 โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
31.58  และยังเหลืออีก 3 ตัวชี้วัดที่ยังด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 15.79 ได้แก่ 

UPI 1.1-2 จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับป. ตรี ส าหรับตัวชี้วัดนี้
ทางคณะฯได้มีการจัดท าประกาศแต่ในปีงบประมาณท่ีผ่านมายังไม่มีนิสิตสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว 

UPI 2.1-6 จ านวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ-วิทย์เทคโน ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
คณาจารย์ในคณะฯได้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แต่ไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

UPI 5.1-7 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารให้ผ่านเกณฑ์ TQA ในระดับ TQC 
ส าหรับตัวชี้วัดนี้เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ TQA จึงยังไม่ได้เก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามระบบดังกล่าว อีกทั้งคณะมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ค่อนข้างมาก จึงอาจมีกลุ่ม
กิจกรรมบางประเภทที่ซ้ าซ้อนและกลุ่มกิจกรรมบางประเภทที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  





ภาพกิจกรรม 
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               การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 8  

2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) 

กจิกรรมเด่น 

        คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบตัิการวจิัย 
Knowledge and Smart Technologies ได้จดัการประชมุ 
วชิาการนานาชาต ิKnowledge and Smart Technology 
ครั้งที ่ 8 (2016 – 8th International Conference on 
Knowledge and Smart Technology: KST) วันที่ 3 – 6 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทน 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และกลา่วตอ้นรบั ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน  

และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ Keynote Speaker 
และ Session Chair ด้วย การประชุมวชิาการ Knowledge and Smart Technology เป็นการประชุมวชิาการทีต่้องการสรา้ง 
ความเข้มแข็งทางวชิาการ และแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างยัง่ยืน โดยความรว่มมือจาก 9 สถาบัน ไดแ้ก่ 1) มหาวิทยาลยับรูพา 
2) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3) มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี 4) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบรุี 6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบรุี และ 9) Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 
ประเทศเกาหลี 

      การประชุมวชิาการนี้เป็นศนูย์กลางส าคัญ 
ส าหรบันักวจิัยและนักพัฒนาในการน าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขา Computational  
Intelligence, Intelligent Applications, Intel-
ligent Computer Networks and Systems 
และ Emerging Intelligent Technologies 
อีกท้ังยังเป็นเวทสี าหรับการสรา้งโอกาสให้กับ 
นกัวจิัยรุ่นใหมท่ี่จะน าเสนอแนวคดิหรือนวตักรรม
ทาง การวจิัย โดยบทความท่ีไดร้ับการยอมรบัให้ 
น าเสนอผลงานจะได้รบัการตีพิมพ์ในเอกสาร 
ประกอบการประชุมวชิาการ KST-Conference 
Proceedings และเจา้ของบทความสามารถขยาย 
ผลการทดลองจากงานวจิัยดังกล่าวนัน้เพื่อตีพิมพ์
ใน ECTI-Transaction on Computer and  
Information Technology (ECTI-CIT) 
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โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๑๘ (NSC-2016) รอบก่อนชิงชนะเลิศ 

     คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะศนูย์ประสานงานภาคตะวนัออก รว่มกับศนูยเ์ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดแสดงผลงานและตรวจผลงานในโครงการการ 
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC-2016) รอบก่อนชิงชนะเลิศ เมี่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 ณ บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคารสรินิธร มหาวทิยาลยับรูพา เพ่ือเปน็เวทสี าหรบันักเรยีน นสิติ นกัศกึษาทีส่นใจการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 
และส่งผลงานเข้ารว่มประกวดแข่งขันพร้อมทั้งสาธติซอฟต์แวรท์ี่พัฒนาขึน้ โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.สวุรรณา รัศมีขวัญ คณบดี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวตอ้นรบันกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาในภาคตะวนัออก ในการแขง่ขนัครัง้นีม้ผีลงาน 
ทีผ่า่นเข้ารอบรองชนะเลิศจ านวน ๗๑ ผลงาน และคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชงิชนะเลิศ 

     การประกวดแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึน้ในระหวา่งวันที่ 15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือชิงรางวัล 60,000 บาทจาก 
ศนูย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละอิเล็กทรอนิกสแ์หง่ชาต ิส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และถ้วยพระราชทาน 
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยในการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ นางสาวฉตัรทพิย ์สนุยต์ะค ุและนายศราวฒุ ิ
เงียบสดับ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) ประเภทเพ่ือช่วยคนพิการและผูส้งูอาย ุโครงการ 
“เอ็กซโ์กลฟ ไทยทอลค์” และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ซึ่งจัดขึ้นในงาน "มหกรรมประกวด 
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่15" เมือ่วนัที่ 15 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญก่รงุเทพมหานคร  
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    เมือ่วนัที ่28 เมษายน  2559 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชนิสาร รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิัย น าคณาจารย์ 
และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้าน คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
(the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ณ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
    งานประชุมวิชาการนี้ก่อก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย เป็นหนึ่งในงานประชุม 
วชิาการประจ าปดีา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศที่ไดร้บัการยอมรบัมากทีส่ดุงานหนึง่ของประเทศไทย 
เป็นงานประชุมที่ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีสถาบัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมเติมเรื่อยมาจนถึง 
ปัจจุบัน มีความร่วมมือทางวิชาการรวมจ านวนทั้งสิ้น 37 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวท ี
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถฝึกทักษะการน าเสนอผลงานและแนวคิดการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต 
นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ส าหรับปีนี้ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลด้วย 

รางวัล Best of Excellent Paper Award ในกลุ่ม oral presentation   

    โครงการแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของรถยนต์ภายใต้แนวคิดหยุดและไป 
    รายชื่อผู้พัฒนา 

1. นายวัชรพงศ์ อยู่ขวัญ  นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. นางสาวชนัญชิดา ใจกล้า นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายธงชัย ชุณวิรัตน์  นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายณัฐวัฒน์ ถาวรวงษ ์  นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายศุภกร ชัยเสรี    นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                            

ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  
(the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC)  
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พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐ  ๒๐  สถาบัน 

      เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2559 ศาสตราจารย ์นพ. สมพล พงศไ์ทย ผูร้กัษาการแทนอธิการบด ีไดร้ว่มลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ  20  สถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วาระในที่ประชุม ทปอ. 
ครั้งที่ 4/2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ  20  สถาบันประกอบด้วย  
  1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     11) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2) มหาวิทยาลัยบูรพา      12) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น      13) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      14) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     15) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  16) มหาวิทยาลัยมหิดล 
      ลาดกระบัง       17) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  7) มหาวิทยาลัยแม่โจ้      18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  9) มหาวิทยาลัยศิลปากร      20) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ 
สนบัสนนุการพัฒนาบคุลากร และเพ่ิมศกัยภาพการผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาดา้นวทิยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตลอดถึงการรว่มมือกนัในการจดัประชุมสัมมนาวิชาการและด าเนนิการเผยแพรผ่ลงานวจิัยและผลงานวชิาการที่เกิดจากความรว่มมือ 
(JCSSE) 
       ส าหรับการลงนามดังกล่าวนี้เป็นการลงนามครั้งที่ ๓ เพ่ือขยายระยะเวลาการการด าเนินการร่วมกันของเครือข่ายฯ อีก 5 ปี 
โดยการลงนามครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

โครงการเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิา เปน็กจิกรรมเสรมิความรูด้า้นวชิาการโดยเชญิผูท้รงคณุวฒุิ 
ซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์ฉพาะดา้นในศาสตรค์อมพิวเตอร ์มาบรรยายและถา่ยทอดประสบการณใ์หแ้กน่สิติ 
ไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ใหมน่อกเหนอืจากบทเรยีน และเปน็การกระตุน้ใหน้สิติตระหนกัถงึความส าคญัในการเรยีนและการ 
วางแนวทางการประกอบอาชพีในอนาคต 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ : Automated Testing for PHP 

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวชิา หวัขอ้ “Automated Testing for PHP” ณ หอ้ง SD505 อาคารสรินิธร โดยไดร้บัเกยีรต ิ
จาก คณุสมเกยีรต ิปุย้สงูเนนิ มาบรรยายใหค้วามรูถ้งึความส าคญัของการ Automated Testing และ 
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในสายอาชีพ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อ 
น าไปประยุกต์ในการท างานจริงได้  

    เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559  สาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
หวัขอ้ อบรมเชงิปฏบิตักิาร Data Science and Big Data 
in action ณ หอ้ง SD506 อาคารสรินิธร โดยไดร้บัเกยีรต ิ
จาก ดร. พีรพล เวทกีลู จากภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
Data science และ Big data รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
แนวความคิดดังกล่าวกับธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ และ 
เพ่ิมเตมิความรูน้อกเหนอืจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
และเป็นแนวทางในการท าโครงงาน ท าวิจัยและท างาน 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Data Science and Big Data in action 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ : 
การจัดการความต้องการในโครงการขนาดใหญ่ 

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการเรียนรู้
จากผู้มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา หัวข้อ 
“การจัดการความต้องการในโครงการ
ขนาดใหญ”่ ณ ห้องเรียนทางไกลชั้น 5 
อาคารเกษม จาติกวณิช โดยได้รับเกียรติ
จาก ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ บรรยายให้

ความรูเ้ทคนิคการจัดการความต้องการโครงการขนาดใหญ่
ที่มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องหาหนทางท่ีให้ผลดีที่สุด  
โดยมุ่งหวังให้นิสิตได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากผู้มี
ประสบการณ์นอกเหนือจากท่ีได้รับในห้องเรียนและ  
เป็นแรงจูงในการเรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ต่อยอดในประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต 

ด้านพัฒนานิสติ 
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โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา 

โครงการเตรยีมความพรอ้มในรายวชิาสหกจิศกึษา เปน็กจิกรรมเพ่ือฝกึทกัษะการท างานกบัผูอ่ื้น น าความรู ้
ทีไ่ดร้บัมาปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ และเปน็การเตรยีมความพรอ้มแกน่สิติในดา้นการประกอบอาชพี  
ซึง่จะเนน้การเรยีนรูโ้ดยใชป้ระสบการณจ์ากการท างานจรงิเปน็หลกั หรอื Work-based Learning เมือ่นสิติผา่น 
กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มในรายวชิาสหกจิศกึษาแลว้ นสิติจะสมคัรเพ่ือเขา้ปฏบิตังิานสหกจิในสถานประกอบการ 
ในลกัษณะพนกังานชัว่คราว ไดล้งมอืปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการเปน็ระยะเวลาประมาณ ๔ เดอืนหรอื  
๑ ภาคการศกึษา และกลบัมารายงานผลการปฏบิตัสิหกจิของตนเอง 

เตรียมความพร้อมสหกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาโปรแกรมแบบ SCRUM 

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ กลา่วเปิด 
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร หวัขอ้เรือ่งการ 

พัฒนาโปรแกรมแบบ SCRUM ณ หอ้งเรยีนทางไกล MIT  
อาคารเกษม จาติกวณิช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลสิทธิ ์
จกัรศรีพร และทีมงานมาให้ความรู้ดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์ 
เน้นการท างานเป็นทีม สามารถท างานทดแทนกันได้ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและเสริมความม่ันใจในตนเองก่อนเข้าไป
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ   

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Professional Software Development 

    เมื่อวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน 
รายวิชาสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Software Development ณ ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ SD-413 SD-414 และSD-416 อาคารสรินิธร โดยเปดิการอบรมจ านวน 3 หลกัสตูร ดังนี้ 

 หลักสูตร IT Infrastructure for Business 
 หลักสูตร Professional Software Development (.NET) & Microsoft 
 หลักสูตร Fundamentals of  Android programming 

   โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุอุราภรณ ์เอียดการ ต าแหนง่ HR Director จากบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซ ีจ ากดั (มหาชน) หรือ MFEC  
พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต สง่เสรมิและกระตุน้ใหเ้หน็ถึงศักยภาพของ 
ตนเองและน าออกมาใช้อยา่งสรา้งสรรค ์ ตลอดจนแบง่ปนัมมุมองเกีย่วกบักระแส Startup และแนวทางการใชช้วีิตในโลกแห่งการ 
ท างาน มุ่งเติมเต็มศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
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       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2559 ส านักงานจัดการศึกษา 
คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรม Informatics Programming 
Contest 2016 ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอร ์ชัน้ ๔ อาคารสรินิธร 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการสรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการใหแ้กน่สิติ 
ในดา้นทกัษะการโปรแกรมและน าผลทีไ่ด้ไปป้อนกลบัให้กบักระบวน
การจดัการเรยีนรู้ของคณะและยังรวมถึงการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถของนิสิตให้มีความพรอ้มทางดา้นวชิาการยิง่ ๆ ขึน้ไป  

    จากจ านวนนสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกวา่ ๑๕๐ คน มนีสิติไดร้บัรางวลั 
ดงันี ้
 รางวัลชนะเลศิ อันดบั 1  (ทนุการศกึษา 2,000 บาท ) 
      1. นายชาญชนะ  สอนสนุทร  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ 
 รางวัลชนะเลศิ อันดบั 2  (ทนุการศกึษา 1,500 บาท ) 
     1. นายพีระพล  ธไิชยวงค ์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ 
     2. นายเตชนิทร ์ ไชยสมบรูณ ์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ 
 รางวัลชนะเลศิ อันดบั 3  (ทนุการศกึษา 1,000 บาท ) 
     1. นายธรีภทัร  เจงิ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ 
     2. นางสาวจรญิญารตัน ์เกดิชืน่ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ 

กิจกรรม Informatics Programming Contest 2016 

      เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 คณะวทิยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
จากนิสิต "กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
และการรบัฟงัหวัข้อโครงงานจากหอ้งปฏบิตัิการวจิยั 
คณะวทิยาการสารสนเทศ" ประจ าปกีารศกึษา 2558 ณ หอ้ง 
SD506 , 514 และ 516 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการรบัฟังความ 
คดิเหน็ของนสิติและใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัปญัหาดา้นการเรยีน
การสอน การประกนัคณุภาพการศกึษา สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้
และใหค้ าปรกึษาในการแกป้ญัหาตา่งๆ ของนสิติ 

      เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม  2559 ส านกังานจดัการศกึษา 
จดักจิกรรมใหแ้กน่สิติเพ่ือเขา้ศกึษา ดูงาน Digital Thailand 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์วรเชษฐ์ บัวสุวรรณ น านิสิตเข้าศึกษาแนวทางการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด Digital for All  เพ่ือสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม (digital economy) ทั้งในประเทศและนานาชาติ   

โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
จากนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการศึกษาดูงาน Makerholic #4 
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โครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟแวร์ 

        เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
จัดโครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟแวร์ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียน 
ในชัน้เรยีนเพ่ือเปน็การวดั ความรูแ้ละทกัษะทางปญัญา วเิคราะห ์ออกแบบ 
ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด ส่งเสริมการ 
ท างานร่วมกันเป็นทีม อีกท้ังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 888249 ของสาขา 
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กระตุ้นให้นิสิตเกิด ความท้าทายในการแก้โจทย์ 
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการของ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การ 
พัฒนาระบบงานจริงที่ทางคณะฯ ด าเนินการบริการวิชาการให้กับ 
หน่วยงานภายนอก  

โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

        เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
รว่มกบัสโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการสมัมนากจิกรรมนสิติ 
คณะวทิยาการสารสนเทศ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๕๙ ณ บา้นทะเลดาว อ.ขลงุ 
จงัหวดัจนัทบรุ ี โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชนิสาร 
กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
บคุลกิภาพของนสิติ ดา้นความเปน็ผูน้ า ความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละสามารถ 
ด าเนนิการวางแผนการจดักจิกรรมของสโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ 
ส าหรบัปกีารศกึษา 2559 อีกทัง้ยงัเปน็การเสรมิสรา้งความสามคัคีและการ 
ยอมรับ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือให้การด าเนินงานของสโมสรนิสิตฯ 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

     เมือ่วนัที ่ 20 - 29 กรกฎาคม 2559 ส านกังานจดัการศกึษา จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการส าหรบันสิติใหม ่
คณะวทิยาการสารสนเทศ ปกีารศกึษา 2559 ณ อาคารสริินธร และหอ้งเรยีนทางไกล ชัน้ 5 อาคารเกษมจาติกวณชิ เพ่ือเปน็ 
การปรบัพ้ืนฐานความรูเ้กีย่วกบัการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและพร้อมที่จะปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
     นอกจากนี้ยังได้มีการแนะน าและให้ข้อมูลพ้ืนฐานทั้งในเรื่องของหลักสูตร แผนการเรียน รุ่นพี่ในสาขาวิชา คณาจารย์ 
การติดต่อข้อมูลด้านการศึกษา และสถานที่ส าคัญต่างๆ บริเวณมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 
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      เมื่อวันที่ 11 - 12 มนีาคม 2559 คณะวิทยาการ 
สารสนเทศ จัดโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ณ ห้องประชุม 502 
อาคารสรินิธร โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ์ดร.โกสนิทร ์
จ านงไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลอืสนิทรพัย ์
ใหค้วามรูด้้านการเขียนบทความวิจัยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
น าเสนอบทความวิจัย เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ 
นกัวจิยัรุน่ใหมท่ีย่งัไมเ่คยมปีระสบการณ ์หรือมปีระสบการณ ์
แตย่งัขาดความเชีย่วชาญในการท าวจิยัไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละเพ่ือพัฒนาศักยภาพในดา้นการวจิยัของตนเอง 

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ด้านวิจัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

อบรม เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วย Google Apps for Work  

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เขตอุตสาหกรรม 
ซอฟตแ์วรภ์าคตะวนัออก มหาวทิยาลยับรูพา จดัโครงการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google “เริ่มต้นธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Apps for Work” ณ 
ห้องประชุม PJ418 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก Google Business 
Group บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั Google Apps โดยการ 
เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี cloud computing ซึ่งเปรียบ 
เสมือนการใช้บริการ Data Center จากผู้ให้บริการที่มี 
ความปลอดภัยสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถ 
ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปพัฒนาองค์กรได้ 

         เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เขตอุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Docker ณ ห้องประชุม 
PJ418 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  
โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาญชัย จันฤาชัย (NECTEC)  
เปน็วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการใช้งาน 
เบื้องต้นเกี่ยวกับ Docker ซึ่งเป็น Software Open 
Source ส าหรับสร้าง Package Application ต่างๆ รวม 
กันไว้ สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง เนื่องจาก 
การท างานของ Docker จะเป็นแบบแชร์แรม ท าให้ไม่เกิด 
ปญัหาเครือ่งคา้งหรือชา้ลง ทัง้นี ้ Workshop นีเ้ปน็การฝกึ 
เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถสร้าง Container จาก Docker file  

อบรมการใช้งาน Docker 
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     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
Mobile Application Developers Incubation (MADI) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดร้บัเชญิ
จากบริษัท 4DBook และ DTAC เพ่ือร่วมงานแถลงข่าว 
แอพพลิเคชั่น 4DBook Free ซึ่งพัฒนาโดยทีม MADI   
การพัฒนานี้สนับสนุนให้คนไทยหันมารักการอ่านพร้อม
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ให้ได้รับความรู้จาก
การอ่านหนังสือได้ทุกที่ ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟน 

ร่วมงานแถลงข่าว แอพพลิเคชั่น 4DBook Free 

    นกัเรยีนจากศนูย ์สอวน. มหาวทิยาลยับรูพา ภายใตก้าร ฝกึสอนและควบคมุทมีของ ผูช้ว่ยศาสตราจารยณ์ฐันนท ์ลลีาตระกลู 
และคณาจารยค์ณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา ทีไ่ดร้บัรางวลั จากการแขง่ขนัคอมพิวเตอรโ์อลมิปกิไทย ครั้งที่ 12 
(Thailand Olympiad in Informatics – TOI) เมื่อวันที่ 7 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา มีนักเรียนจากศนูย ์
สอวน. มหาวทิยาลยับรูพา ได้รับรางวัล จากการแข่งขันดังนี้ 

รางวัล ชื่อ—นามสกุล โรงเรียน 

1. นายโรจนณัฐ คุณากรโอภาส  โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง  เหรียญทอง และรางวลัคะแนนรวมสงูสดุระดับประเทศ  

2. นายณัฎฐ์ ภิญโญ  โรงเรียนระยองวิทยาคม  เหรียญทอง และรางวลัคะแนนรวมสงูสดุระดับประเทศ  

3. นายจินต์ รอตรวย  โรงเรียนก าเนิดวิทย์  เหรียญทอง และรางวลัคะแนนรวมสงูสดุระดับประเทศ  

4. นายสุกฤษฎิ์ เสรีพาณิชย์การ  โรงเรียนก าเนิดวิทย์  เหรียญเงิน  

5. นายมิลินท์ โคตรหนองบัว  โรงเรียนก าเนิดวิทย์  เหรียญเงิน  

6. นายเตชิต จันผกา  โรงเรียนระยองวิทยาคม  เหรียญเงิน  
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อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Google  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัล 

ด้วย Google Apps for Education Solutions 

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคโนโลย ี Google เรือ่ง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการองคก์รดจิทิลั 
เพ่ือการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Apps for 
Education Solutions ณ หอ้งPJ-418 ชัน้ 4 อาคารศาสตราจารยป์ระยรู 
จินดาประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ สร้อยค า Google 
Business Group Chonburi เพ่ือกลุ่มธุรกิจชาวชลบุรี มาบรรยายให้ 
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เกี่ยวกับการใช้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
จัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารห้องเรียนดิจิทัลด้วย 
Google Apps for Education Solutions 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง Oracle Academy (Java SE 8 Fundamental) 

    เมือ่วนัที ่30 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 2559 คณะวทิยาการสารสนเทศ รว่มกบับริษทั ออราเคลิ คอรป์อเรชัน่(ประเทศไทย) 
จ ากัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Oracle Academy (Java SE 8 Fundamental)  ณ ห้องเรียนทางไกล MIT ชั้น 5 
อาคารเกษม จาตกิวณชิ โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูร้กัษาการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยับรูพา ศาสตราจารยน์ายแพทย ์สมพล พงศไ์ทย 
เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชนิสาร  คณบดีคณะวทิยาการสารสนเทศ กลา่วตอ้นรับผูเ้ขา้รว่ม 
โครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในโปรแกรม Oracle (Java SE 8 
Fundamental) ให้กับคณาจารย์ และเป็นการสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับมหาวิทยาลัยกับ 
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มี 
คุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต  
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        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เขตอุตสาหกรรม 
ซอฟตแ์วรภ์าคตะวนัออก มหาวทิยาลยับรูพา จดัโครงการ 
อบรม Advance Database เรื่อง Advance Database 
Design ณ หอ้ง PJ-418 อาคารศาสตราจารยป์ระยรู จนิดา 
ประดิษฐ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ 
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะเทคนคิการออกแบบระบบให ้ dbms 
และ xml สามารถท างานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมี case 
study/workshop บนระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวช้อง เช่น 
จากระบบ ERP หรือ Data model จาก Model library 
ที่น่าสนใจอีกด้วย 

อบรม Advance Database 

       เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เขตอุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับ 
การประกอบธุรกิจ ( Digital Content for Business) ณ หอ้ง 
PJ-418 อาคารศาสตราจารยป์ระยรู จนิดาประดษิฐ ์โดยมกีาร 
บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการพัฒนา 
สือ่ออนไลน ์การบรหิารจดัการ Social Media ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
การสร้าง Content (เนื้อหา, วีดีโอ) ให้น่าสนใจ เทคนิคการ 
ถ่ายภาพด้วยมือถือ eCommerce Channel รวมทั้งข้อมูล 
พรบ. คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สามารถน าความรู้ 
ไปใช้ได้จริง  

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ 

(Digital Content for Business) 

วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 
กิจกรรมอบรมครูคอมพิวเตอร์ 

        เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แหง่ชาต ิครัง้ที ่33 คณะวทิยาการสารสนเทศรว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์
จดักจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทางคอมพิวเตอร์และอบรมครูคอมพิวเตอร์ 
ณ ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารสิรินธร โดยมีก าหนดการดังนี้ 

16 ส.ค. 59 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

18 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Proxmox และ Wordpress 

    ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมครูคอมพิวเตอร์นนี้เป็นกิจกรรมสัมพันธ์แบบ 
บูรณาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีการ 
พัฒนาทักษะด้านของการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก 
อีกท้ังยงัเปน็การประชาสมัพันธค์ณะวทิยาการสารสนเทศในเชงิรกุและ
สานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศกับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกอีกทางหนึ่งด้วย  
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 ด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และการกีฬา 

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี ๔ และงาน INFORMATICS NIGHT 

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 คณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และงาน Informatics Night ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยกจิกรรมภาคกลางวนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมี
ขวัญ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการปจัฉิมนิเทศนสิิต
ชัน้ปี ๔ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีการให้
ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเทคนิคการ
สมัภาษณอ์ยา่งไรใหไ้ดง้าน นอกจากนีเ้ปดิโอกาสใหน้สิติไดส้มคัรงานจรงิจาก
บรษิทัเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ  

   กิจกรรมภาคค่ าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว  
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานงาน 
Informatics Night ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าหอประชุมธ ารงบัวศรี 
ซึง่มกีารมอบเกยีรตบิตัรใหแ้กน่สิติทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่ และทนุการศกึษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 แก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ และมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจากนิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่สืบไป 



 81          Faculty of Informatics, Burapha University      81 

               โครงการรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรดน้ าด าหัวเนือ่งใน
เทศกาลสงกรานต ์ ประจ าปกีารศกึษา 2558 ณ ลานวา่งขา้งรา้นอินทนลิ อาคารสรินิธร โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุิ 
อาจารยเ์สร ีชโินดม ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน ์เรอืงประเทืองสขุ อาจารยจ์ริะ จตรุานนท ์และ ผศ.วจิยั บญุเจือ กลา่วใหพ้ร
แก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีร่วมรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เพ่ือเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิตและแสดง
ถึงการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
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               กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
นิสิตใหม่และไหว้ครู คณะวิทยาการสารสสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ณ หอ้งประชมุ 201 หอประชมุธ ารงบวัศร ีเพ่ือใหน้สิติใหมไ่ดร้ับ 
ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรู้จักผู้บริหารของคณะฯ รวมถึงมีการจัด 
กิจกรรมไหว้ครูซึ่งเป็นขนบธรรเนียมที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับ 
นบัถอืครบูาอาจารยอ์ยา่งจริงใจวา่ทา่นเพียบพรอ้มดว้ยคณุธรรมความรู้ 
ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน 
รบัการถา่ยทอดวชิาความรูจ้ากครดูว้ยความวริยิะอุตสาหะ มานะ อดทน 
เพ่ือให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามท่ีตั้งใจไว้  
     นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษจากคุณลลิต ถนอมสิงห์  
ผูช้ว่ยเลขาธกิารส านกังานมลูนธิชิยัพัฒนาตามโครงการแนวพระราชด าร ิ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั แกน่สิติ คณาจารยแ์ละบุคลากรดว้ย  
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        เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  ถึง 2 สิงหาคม 2559 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนา 
เชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร และ 
White@Sea Resort จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ์
(Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถส าหรับงานในปัจจุบันและใน 
อนาคต และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ Overview TQA ว่าบุคลากร 
สายสนับสนุนมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในด้านใดบ้าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต มาบรรยายให้ความรู้และเล่าถึง 
ประสบการณ์การท างานด้าน TQA  

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”  
(Human Potential Development for Increasing Effective Work)  

 ด้านบริหารจัดการ 

การประชุมสัมมนาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA   

      เมื่อวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จัดการประชุมสัมมนาการจัดท า 
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร ประจ าปกีารศกึษา 2558 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA ณ ห้อง SD-318 อาคารสิรินธร โดยมี 
วัตถุประสงค์ให้แต่ละหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA และร่วมหารือแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ทักษะ 
ความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาค
อาเซียน อันจะช่วยปรับปรุงและส่งเสริมให้การเรียนการสอน การท าวิจัย 
และมาตรฐานทางวิชาการโดยรวมให้ดียิ่งข้ึน  
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

    คณะวิทยาการสารสนเทศได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

    1 – 2 กันยายน 2559 หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

    8 กันยายน 2559 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    หลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

    12 กันยายน 2559  หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.  

    (วิทยาการสารสนเทศ) 

    ทั้งนี้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในแต่ละหลักสูตร 
ได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและได้รับ 
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิฯ ในการพัฒนา/ปรบัปรงุ 
แนวทางการจดัการศึกษาของหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และเปน็
ไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA version 3.0 

     เมือ่วนัที ่22 - 23 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะฯ ก าหนดให้ม ี
การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปกีารศกึษา 
2558 ณ ห้อง SD-505 อาคารสิรินธร โดยมีคณะผู้บริหารและ 
บุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ซึ่งจากการตรวจประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ในรอบ 
ปกีารศกึษาทีผ่า่นมา พบวา่ คณะฯ ยงัตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพ CUPT QA เพ่ือสามารถใชข้อ้มลู 
ทีม่กีารด าเนนิงานอยูแ่ลว้นัน้ น ามาเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนตรงประเดน็ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจ 
ประเมนิคุณภาพยงัไดม้ีการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัชีว้ดัตา่งๆ 
เพ่ือเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่บุคลากร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 255๘ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงาน  

      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.กฤษณะ ชินสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะวทิยาการสารสนเทศ กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้เยีย่มชมและ 
ศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช น าโดยรองศาสตราจารย์ 
ณัฏฐพร พิมพายน พร้อมคณาจารย์และหน่วยสนับสนุน 
เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องประชมุ 
502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการสารสนเทศ ในด้าน 
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.กฤษณะ ชินสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะวทิยาการสารสนเทศ กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้เยีย่มชมและ 
ศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 502 อาคารสิรินธร 
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน เพ่ือเปน็การเพ่ิมศักยภาพ 
อาจารยพ์รอ้มทัง้สรา้งความพรอ้มดา้นการเปน็ผูน้ าและการ
สือ่สารในองค์กรต่อไป   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
เข้าศึกษาดูงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
เข้าศึกษาดูงาน 

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าว 
ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและศกึษาดูงานจากคณะวทิยาการ 
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  น าโดย 
อาจารยช์ยัวชิติ แกว้กลม หวัหนา้ส านกังานคณบด ีพรอ้มดว้ย 
บุคลากรจ านวน 9 คน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ 
วิทยาการสารสนเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน 
การปฏบิตังิานของส านกังานคณบด ีณ หอ้งประชมุ SD 502 
อาคารสิรินธร  

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ไดบ้รจิาคครภุณัฑแ์กโ่รงเรยีนบา้นเปา้ อ าเภอสนม จงัหวดัสรุนิทร ์
โดยมีนายวิบูลย์ ค าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นตัวแทน 
รบัมอบเพ่ือเปน็ประโยชนใ์นการเรยีนการสอนของครแูละนกัเรยีน 
และน าไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

บริจาคครุภัณฑ ์
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ที่ปรึกษา 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา รัศมีขวัญ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร 
     นายภสูิต กุลเกษม  
     นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล 
     นางสาวทัศนีย์ เจริญพร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 

ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 
ทางวชิาการระดบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 

ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 
ทางวชิาการระดบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 
ทางวชิาการระดบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ อัมพวัน 

ไดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 
ทางวชิาการระดบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารยค์ณะวทิยาการสารสนเทศ 

ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิตง่ต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 

ประสานงานและเรียบเรียงเนื้อหา 
     นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

รายนามคณะผู้จัดท า 

ขอขอบคุณ 
     ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ   
     ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ   
     เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาพถ่าย 
     นายสิทธ์พงษ์ ฉิมไทย 
     นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 
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