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การประชุมวิชาการนานาชาติ KST-2018 
ครั้งท่ี 10 “Cybernetics in the Next 
Decade” ณ โรงแรม Kantary Hills   
Hotel จังหวัดเชียงใหม่  

8 ก.พ. จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๐              
(The National Software Contest : 
NSC ๒๐๑๘) รอบน าเสนอผลงาน 
(รอบท่ีสอง)  

8 ก.พ. การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ - 
เทคโนโลยีสมัพันธ์ (SCI-TECH 2017)  

       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครบัส าหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดอืนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนท่ีอบอวลไปด้วยการแสดงถึงความ
รักความห่วงใยถึงคนท่ีเราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข และเป็นท่ีรับรู้กันท่ัวโลก ว่า
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) อันว่าความ
รักนั้นเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับมนุษยม์าช้านาน และมนุษย์ทุกคนล้วนมีความรักอยู่ภายในใจมากหรือ
น้อยแตกต่างกันไป ผูเ้ขียนเองยังอยู่ในช่วงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้พบเห็นความรักของคนใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งหากเมื่อเทียบกับสมัยคุณพ่อคณุแม่ของพวกเราแล้ว คงมีลักษณะเปลีย่นไป
อย่างมาก ท่านเล่าว่าคนหนุ่มสาวสมัยก่อนนิยมใช้วิธีเขียนจดหมายถึงกัน สมัยนี้เมื่ออารย
ธรรมโทรศัพท์มือถือเข้ามา คนกโ็ทรศัพท์ ส่งเอสเอ็มเอส หรือใช้เทคโนโลยีทันสมยั เช่น
พูดคุยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจ านวนน้อยเท่านั้นท่ีจะมโีอกาสไดเ้ขียนจดหมาย  
เกี้ยวพาราสี และเมื่อความเป็นเมอืงมากขึ้นกว่าสมัยก่อน หนุ่มสาวสมัยนี้มีที่ท่องเที่ยวตาม
ห้างสรรพสินค้า การชมภาพยนตร ์หรือไปสวนสนุก ไปเดิน-เที่ยวกลางคืน ไปในท่ีไกลๆและ
ใกล้ๆ ไดม้ากข้ึน ด้วยระบบคมนาคมขนส่งท่ีทันสมัยขึ้น เรื่องกระแสวัตถุนิยม และทุนนิยม 
ที่หลากไหลเข้ามาในประเทศไทย ก็คงได้เปลี่ยนลักษณะความรักไปมากทีเดียว คู่รักอาจเสยี
ค่าใช้จ่ายในการคบกันมากขึ้น ค่าอาหาร ค่าเที่ยว ค่าช็อปปิ้ง ฯลฯ ทีน้ี แม้ว่าจะมีหลายเรื่อง
ที่เปลี่ยนไป แต่ความรักใคร่ในหนุ่มสาวท่ีอยู่ในขอบเขตที่ดี รักกันด้วยความคิด เป็นแรง
บันดาลใจให้ขยัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประกอบสัมมาอาชีพ รู้หน้าที่ของตน สร้างประโยชน์ 
และมุ่งสู่อนาคตที่ดรี่วมกัน ก็ยังเปน็สิ่งท่ีดีของทุกยุคทุกสมัย และเปน็สิ่งท่ีหลายคูร่ักควร
แสวงหา  

 

 

 

  ส าหรับจดหมายข่าวของเราในฉบบัประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 25๖๑ นี้ ก็ยังมี
โครงการ กิจกรรมภายในและภายนอกคณะอีกเช่นเคย ถ้าท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร 
หรืออยากได้ ความรู้อะไรเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงมาที่งานประชาสมัพันธ์คณะ
วิทยาการสารสนเทศได้นะครับ  

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

15 ก.พ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษทั 
ต าแหน่งงาน บริษัท CSI Group  
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                วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart 
Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing 
ในสังกัดภาควิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดการประชุม 
วิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "KST-2018 “Cybernetics in the Next 
Decade” ณ Kantary Hills Hotel จังหวัดเชียงใหม่ โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป จากสถาบัน อุดมศึกษา และบริษัทเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประมาณ 150 คน ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็น 
ศูนย์กลางของการรวบรวม ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
และผู้สนใจ ทั่วไปในศาสตร์สาขา Computational Intelligence, Intelligent Application, Intelligent Computer 
Networks and Systems และ    Emerging Intelligent Technologies Technologies ก่อให้เกิดการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะ ในภาคตะวันออก และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษากับภาคเอกชนอย่างยั่งยืน 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10  KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade” 
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            วนัพฤหสับดทีี ่๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพารว่มกบัศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส ์
และคอมพิวเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) จดัการแขง่ขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์หง่ประเทศไทย  ครัง้ที ่๒๐ (The National 
Software Contest : NSC ๒๐๑๘) รอบน าเสนอผลงาน (รอบทีส่อง) ณ บรเิวณโถงชัน้ ๑ อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ โดยม ี
นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา จดับอรด์เพ่ือน าเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรห์รอืซอฟตแ์วร ์ทีม่นีวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค ์
และสามารถ ประยกุตใ์ชง้านจรงิได ้โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยับรูพาเปน็กรรมการพิจารณา 
ผลงาน ซึง่ผลงานที ่โดดเดน่จะไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ประกวดรอบชงิชนะเลศิตอ่ไป โดยการจดังานครัง้นีย้งัเปน็การสรา้งโอกาสและ 
สนบัสนนุนกัพัฒนาโปรแกรมทีม่ ีความรู ้ความสามารถและทกัษะทีจ่ะพัฒนาไปสูน่กัเขยีนโปรแกรมมอือาชพีในอนาคต 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  ครั งที่ ๒๐  
(The National Software Contest : NSC ๒๐๑๘) รอบน้าเสนอผลงาน (รอบท่ีสอง)  
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             วนัพฤหสับดทีี ่๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ สโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ รว่มกบั สโมสรนสิติคณะวทิยาศาสตร ์
สโมสรนสิติคณะศกึษาศาสตร ์สโมสรนสิติคณะโลจสิตกิส ์สโมสรนสิติคณะภมูสิารสนเทศศาสตร ์และสโมสรนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร ์
จดัโครงการแขง่ขนักฬีาวทิยาศาสตร ์- เทคโนโลยสีมัพันธ ์(SCI-TECH 2017) ณ สนามกฬีากลางเชาวน ์มณวีงษ ์ซึง่ในปนีี ้
คณะวทิยาการสารสนเทศ ไดร้บัเกยีรตเิปน็เจา้ภาพในการจดัโครงการฯ ดงักลา่ว โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็การสง่เสรมิการสรา้ง 
พลานามยัทีด่ ีและนสิติแตล่ะคณะ ไดท้ ากจิกรรมรว่มกนั มปีฏสิมัพันธท์ีด่ตีอ่กนั ชว่ยใหเ้กดิการท างานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ในอนาคตได ้

โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีสัมพันธ์ (SCI-TECH 2017)  
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             วนัพฤหสับดทีี ่15 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 บรษิทั CSI Group จดักจิกรรมประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั 
ต าแหนง่งานและจดัสอบนสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบัทางบรษิทัฯ ณ หอ้งเรยีน 7T05 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือฝกึอบรม ทดสอบ พัฒนาทกัษะใหก้บันสิติเกดิความรูค้วามเชีย่วชาญ และเพ่ิมประสทิธภิาพในการ 
ท างาน สนบัสนนุใหน้สิติทีก่ าลงัจะจบการศกึษาไดม้ปีระสบการณก์อ่นเขา้ท างานจรงิ 

บริษัท CSI Group จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ต้าแหน่งงานและจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษา 
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