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กิจกรรมเด่นในเดือนเมษายน 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ ๔/256๑            

ประจ าเดือน เมษายน 256๑ 

5 เม.ย.   โครงการรดน ้าด้าหัวเนื่องในเทศกาล 
สงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

5 เม.ย.   กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา บริษัท เอ โฮสต์ (A-Host)  

๗ เม.ย. โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ     
การใช้งาน “Docker”  

1๐ เม.ย. โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ ในหัวข้อ    
“วิศวกรซอฟต์แวร์กับการท้างานเป็นทีม”    

1๘ เม.ย. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองแสนสุข 
ในการกวาดล้างท้าความสะอาดถนนลงหาด

2๔ เม.ย. มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
เข้าศึกษาดูงาน                                     
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครบัส้าหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดอืนเมษายน ซึ่งเข้าสูภ่าวะอากาศรอ้นในช่วงเดือนนี บางแห่ง
อาจจะมีทั งอากาศร้อนจัดและพายุฤดูร้อน ช่วงนี ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย
นะครับ สา้หรับอากาศร้อนๆแบบนี  ทุกคนจะนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็นการสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณไีทยแล้ว ยังช่วยให้ชาวไทยไดส้าดน ้าคลายร้อนไปได้บา้ง ซึ่งนักท่องเที่ยว
ต่างพากันมาเล่นสงกรานต์วันไหลอย่างแน่นขนัด ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวบางแสนคึกคักทุกปี 

 ส้าหรับเดือนเมษายนปีนี  นอกจากจะมีเทศกาลสงกรานต์แล้ว ในเดือนหน้าท่ีใกล้จะ
ถึงนี ยังมีพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้้าเร็จการศึกษา ซึ่งนิสิตที่จบการศึกษาเป็นบณัฑิต
ใหม่ป้ายแดงจะยินดีในความส้าเรจ็ของตน และมีครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดี เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานท่ีพากเพียรในการเรียนจนส้าเรจ็การศึกษาสมดังตั งใจ 

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

       วันส าคัญในเดือนเมษายน 2561 

1 เมษายน          - วันออมสินของไทย 
2 เมษายน          - วันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
6 เมษายน          - วันจักร ี
7 เมษายน          - วันอนามัยโลก 
13-15 เมษายน   - วันวันสงกรานต์ 
21 เมษายน        - วันคุ้มครองโลก 
24 เมษายน        - วันเทศบาล 
25 เมษายน        - วันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
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               วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๒  ณ ห้อง IF-212 
โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร  ปภสัราทร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายให้ความรู้ 
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria Overview) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ 
เพื่อปรับปรุง และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา รองรับนโยบายของรัฐบาล 
ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
คณะวิทยาการสารสนเทศด้วย 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๒  
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        วนัพฤหสับดทีีท่ี ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝา่ยกจิการนสิติและสโมสรนสิติ คณะวทิยาการสารสนเทศจดักจิกรรมปจัฉมินเิทศ  
นสิติชัน้ป ี๔ และ Informatics Night ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ณ หอ้งบรรยาย 7T05 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ และโรงแรม 
เทาทอง มหาวทิยาลยับรูพา โดยในภาคกลางวนัจะมกีจิกรรมเตรยีมความพรอ้มในการสมคัรงาน เทคนคิการใหส้มัภาษณง์าน และการ 
ปรบัตวัในการท างานจรงิ รวมถงึการวางแผนการศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้  

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั นปี ๔ และ Informatics Night ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

         ในสว่นภาคค่ าจะมกีจิกรรม informatics Night ซึง่จะมกีารแสดงของนสิติแตล่ะสาขาวชิาซึง่เปน็การสง่เสรมิใหน้สิติมคีวามคดิ 
สรา้งสรรค ์และการกลา้แสดงออกโดยประยกุตใ์ชพ้ื้นฐานศลิปวฒันธรรมเขา้เปน็สว่นหนึง่ของการแสดง นอกจากนีย้งัจดัใหม้กีารมอบ 
เกยีรตบิตัรแกค่ณะกรรมการสโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ และมอบทนุการศกึษาแกน่สิติทีผ่า่นการ 
พิจารณาทนุของคณะฯ และรบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั 
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        วนัพฤหสับดทีี ่๒๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิา 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์กจิกรรมที ่๔ ณ หอ้ง MIT ชัน้ ๕ อาคารเกษม จาตกิวนชิ มหาวทิยาลยับรูพา โดยไดร้บัเกยีรตจิาก 
คณุระพพีรรณ ถาวรวนัชยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัควอลติีน้าว จ ากดั มาเปน็วทิยากรบรรยาย ฝกึปฏบิตักิาร ถา่ยทอด 
ความรูแ้ละประสบการณ ์ใหก้บันสิติในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วรใ์นเรือ่ง Requirement Management and 
Communication วตัถปุระสงคข์องกจิกรรมครัง้นีเ้พ่ือใหน้สิติไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการซอฟตแ์วร ์การบรหิาร 
จดัการซอฟตแ์วรแ์ละการสือ่สาร เพือ่สรา้งสรา้งเปา้หมายวชิาชพีกอ่นจบออกไปท างาน และสรา้งแรงจงูใจและเปา้หมาย 
ในการเรยีน 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๔  
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       วนัพฤหสับดทีีท่ี ่๒๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ในรายวชิาสหกจิศกึษา โดยมบีรษิทั ซดีจี ี(CDG) อบรมใหค้วามรู ้ประสบการณแ์กน่สิติ ณ หอ้งบรรยาย 6T05 ชัน้ ๖ อาคาร 
คณะวทิยาการสารสนเทศ ภายในกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรมประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั ซอฟตแ์วรท์ีน่ยิมในปจัจบุนั 
การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมถงึต าแหนง่งาน และการจดัสอบนสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบั        
บรษิทั 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท ซีดีจี (CDG)  
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             วนัพฤหสับดทีี ่๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ งานกจิการนสิติและกจิการพิเศษ รว่มกบัสโมสรนสิติ จดัโครงการรดน้ าด าหวั 
เนือ่งในเทศกาลสงกรานต ์คณะวทิยาการสารสนเทศ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ณ โถงชัน้ ๑ อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสบืสานประเพณไีทย และสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่ง ผูบ้รหิาร อาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนสิติ โดยม ี
ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร คณบด ีเปน็ประธานกลา่วเปดิโครงการและใหโ้อวาท พรอ้มรว่มสรงน้ าพระ รดน้ าด าหวัขอพร 
มอบพวงมาลยัแกอ่าจารยผ์ูอ้าวโุส  พรอ้มทัง้รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั  

โครงการรดน ้าด้าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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             วนัพฤหสับดทีี ่๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ในรายวชิาสหกจิศกึษา โดยมบีรษิทั เอ โฮสต ์(A-Host) อบรมใหค้วามรู ้ประสบการณแ์กน่สิติ ณ หอ้งบรรยาย 7T05 ชัน้ ๗ 
อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ ภายในกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรมประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั การขบัเคลือ่นดจิทิลั 
เพ่ือการเตบิโตของธรุกจิ การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การจดัสอบนสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบับรษิทั 
รวมถงึต าแหนง่งาน  

บริษัท เอ โฮสต์ (A-Host) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ต้าแหน่งงานและจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษา 
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เดือน เมษายน 256๑ 

           วนัเสารท์ี ่๗ เมษายน ถงึวนัอาทติยท์ี ่๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัโครงการเรยีนรูจ้าก 
ผูม้คีวามเชีย่วชาญ ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ อบรมเชงิปฏบิตักิารหวัขอ้เรือ่ง "การใชง้าน Docker" ณ หอ้ง IF-4C04 
อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้วามรูแ้กน่สิติในการใชง้านเบือ้งตน้เกีย่วกบั Docker รวมถงึการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือสอดคลอ้งกบัสายอาชพีและสายงานของชาวไอทใีนอนาคต และน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ชเ้ปน็แนวทาง 
ในการด าเนนิชวีติและท างานหลงัส าเรจ็การศกึษาตอ่ไป 

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "การใช้งาน Docker” 
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เดือน เมษายน 256๑ 

        วนัอังคารที ่๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ          
ในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์กจิกรรมที ่๕ ณ หอ้ง 5T05 ชัน้ ๕ อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยับรูพา โดยไดร้บัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ รตันสจัธรรม มาเปน็วทิยากรบรรยาย  
ฝกึปฏบิตักิาร ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ ์ใหก้บันสิติในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วรใ์นเรือ่ง วศิวกร 
ซอฟตแ์วรก์บัการท างานเปน็ทมี โดยวตัถปุระสงคข์องกจิกรรมครัง้นีเ้พ่ือใหน้สิติไดร้บัความรูใ้นการฝกึฝนให ้
เปน็นกัพัฒนาซอฟตแ์วร ์การท างานรว่มกนัในกลุม่เปน็ทมี เพ่ือสรา้งแรงจงูใจและเปา้หมายในการเรยีน 
รวมถงึการสรา้งเปา้หมายวชิาชพีกอ่นจบออกไปท างาน 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๕  
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เดือน เมษายน 256๑ 

             เมือ่วนัที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนสิติ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา 
เขา้รว่มกจิกรรมกบัเทศบาลเมอืงแสนสขุ ในการกวาดลา้งท าความสะอาดบรเิวณถนนลงหาดบางแสน (Saensuk Cleaning Week) 
ครัง้ที ่๒/๒๕๖๑  โดยมคีณุณรงคช์ยั คณุปลืม้ นายกเทศมนตรเีมอืงแสนสขุ ประธานในพิธกีลา่วเปดิงาน และเริม่ท ากจิกรรม 
ท าความสะอาด ถนนบางแสนสาย ๑  ซึง่ขยะจ านวนมากทีถ่กูทิง้ไวห้ลงัจากสิน้สดุเทศกาลสงกรานตแ์ละงานประเพณกีอ่พระทราย 
วนัไหลบางแสน โดยวตัถปุระสงคก์ารท าความสะอาดครัง้นีเ้พ่ือเปน็การเสรมิสรา้งและปลกูจติส านกึ ใหค้ณะผูบ้รหิาร พนกังาน 
ของรฐัและประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการขยะและรกัษาความสะอาดในแหลง่ทอ่งเทีย่วสาธารณะ โดยแบง่จดุในการท า 
ความสะอาดเปน็ ๒ กลุม่ดงันี ้

            กลุม่ที ่๑ เริม่จากศาลเจา้พ่อแสนไปวงเวยีนยนิดตีอ้นรบั ชายหาดบางแสน 

            กลุม่ที ่๒ เริม่จากศาลเจา้พ่อแสน ไปโรงแรมเอสท ู

คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมโครงการแสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ 
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เดือน เมษายน 256๑ 

               วนัอังคารที ่๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
น านกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน ๒๐ คน และอาจารยผ์ูค้วบคมุ ๖ ทา่น เขา้ศกึษาดงูาน 
ในเรือ่งการจดัการหลกัสตูรฯ โครงงานและงานวจิยันกัศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา เพ่ือเปน็การ 
เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้กน่กัศกึษา โดยม ีดร.ทศันยี ์เจรญิพร รองคณบดคีณะวทิยาการสารสนเทศ 
กลา่วตอ้นรบั พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเปน็มาและโครงสรา้งการบรหิารงานของคณะ รวมถงึพาเยีย่มชมหอ้งเรยีน 
และหอ้งปฏบิตักิารวจิยัอีกดว้ย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา 
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เดือน เมษายน 256๑ 

     มหาวทิยาลยับรูพา สง่นสิติเขา้รว่มแขง่ขนัโครงการ Startup Thailand League Pitching Day ภายใตโ้ครงการ จดัการแขง่ขนั 
Startup ระดบัประเทศ (Startup Thailand League 2018) ระหวา่งวนัที ่21-22 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร KX 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีโดยทมีนสิติจากมหาวทิยาลยับรูพาสามารถผา่นเขา้รอบทัง้หมด 7 ทมี จาก 9 ทมี 
ซึง่หนึง่ในนัน้มนีสิติจากคณะวทิยาการสารสนเทศทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัและไดร้บัทนุพัฒนาโครงการ คอื ทมี Buddy care Application 
โดยมรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสทิธกิร แพประสทิธิ ์สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ  

2. นายภาณวุฒัน ์วงศว์นชิจติต ์คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว  

3. นายพงษส์รุะ นงเยาว ์คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว 

4. นายจริานวุจัน ์ใจเยน็ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ  

5. นายนธิชิยั แสวงสาย สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ  

โดยทมีทีผ่า่นเขา้รอบจะท าการแขง่ขนัรอบสดุทา้ย Startup Thailand League 2018                                      
ชงิต าแหนง่สดุยอด Startup ระดบัมหาวทิยาลยัในงาน Startup Thailand 2018                                                   
ระหวา่งวนัที ่17-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์กรงุเทพมหานคร 
        

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับทุนพัฒนาโครงการ Startup Thailand League 2018 
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