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ฉบับที่ ๓/256๑            

ประจ าเดือน มีนาคม 256๑ 

22 ก.พ.   โครงการอบรมสมัมนา เรื่อง 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖” ครั้งท่ี ๑  

28 ก.พ. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนากระบวนการลงทะเบยีนเรียน 
ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 

5 มี.ค. University Montpellier เข้าศึกษาดูงาน 
Eastern Software Park  

11 มี.ค. โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ  
การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Blender  

15 มี.ค. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา บริษัท คลิกเน็กซ์ (Click Next)  

20 มี.ค. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบรูพา กับ       
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  

22 มี.ค. การประกวดอินโฟกราฟิกส์ในหัวข้อ 
"สงกรานต์บางแสน"  

       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครบัส าหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดอืนมีนาคม ในเดือนนี้มีกิจกรรมทีส่ าคัญส าหรับนิสติ คือ 
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัทเอกชนหลากหลายบริษัท 
ได้มาอบรมบรรยาย ฝึกปฎิบตัิให้นสิิตได้เตรียมพร้อมสู่การเข้าท างาน เน้นการส่งเสรมิทักษะ
ความรู้ แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ต าแหน่งงานต่างๆ และทักษะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรยีนเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตสิหกิจในสถานประกอบการ และการ
ท างานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งกระตุ้นให้น้องๆ รู้ถึง ความต้องการของตนเองใน
สายอาชีพในอนาคต ซึ่งหลังจากนีจ้ะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่ กับความพยายามของน้องๆ แต่ละ
คนนะครับ                                                                                              
 ส าหรับจดหมายข่าวของเราในฉบบัประจ าเดือนมีนาคม 25๖๑ นี้ ก็ยังมีโครงการ 
กิจกรรมภายในและภายนอกคณะอีกเช่นเคย ถ้าท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร หรืออยาก
ได้ ความรู้อะไรเพิ่มเติม สามารถตดิต่อไดโ้ดยตรงมาที่งานประชาสมัพันธ์คณะวิทยาการ
สารสนเทศได้นะครับ  

   
   

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

       วันส าคัญในเดือนมีนาคม 2561 

5 มีนาคม      - วันนักข่าว 
8 มีนาคม      - วันสตรสีากล 
13 มีนาคม    - วันช้างไทย 

17 มีนาคม    - วันนอนหลับโลก 
20 มีนาคม    - วันอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาต ิ
21 มีนาคม    - วันกวีนิพนธ์สากล 
21 มีนาคม    - วันดาวน์ซินโดรมโลก  
22 มีนาคม    - วันน้ าของโลก 
24 มีนาคม    - วันวัณโรคโลก  
27 มีนาคม    - วันกองทัพอากาศ  
31 มีนาคม    - วันพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   
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เดือน มีนาคม 256๑ 

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา 
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๑ ณ ห้อง 
IF-208 โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
บรรยายให้ความรู้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria Overview) 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา รองรับนโยบายของรัฐบาล ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อีกท้ังยังเป็น 
การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศด้วย 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๑  



วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล ้า น้าไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง    
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ในรายวชิาสหกจิศกึษา โดยมบีรษิทัเอ็ม เอฟ อี ซ ีจ ากดั (มหาชน) อบรมใหค้วามรู ้ประสบการณแ์กน่สิติ ณ หอ้งบรรยาย 7T05 ชัน้ ๗ 
อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ ภายในกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรมประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั ซอฟตแ์วรท์ีน่ยิมในปจัจบุนั 
การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมถงึต าแหนง่งาน และการจดัสอบนสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบับรษิทั  

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ้ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ต้าแหน่งงานและจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษา 
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัพุธที ่28 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการการพัฒนาบคุลากร 
ในหวัขอ้ “อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพัฒนากระบวนการลงทะเบยีนเรยีนของนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ” ณ หอ้ง IF-212  
อาคารคณะวทิยาการสนเทศ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร. อรรถสทิธิ ์ สรุฤกษ ์และ ผศ.ดร.พีรพล เวทกีลู เปน็วทิยากรบรรยาย 
เพ่ือใหค้ณาจารยเ์รยีนรูแ้นวคดิในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาตา่งๆของนสิติภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์         
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และเพ่ือน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ชเ้ปน็แนวทางในการบรหิารจดัการเกีย่วกบั 
การลงทะเบยีนเรยีนวชิาตา่งๆของนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการบรหิารจดัการใหด้ยีิง่ขึน้  

โครงการการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนากระบวนการลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ” 
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัจนัทรท์ี ่5 มนีาคม พ.ศ. 2561 คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา รว่มกบั University Montpellier 
จดัหลกัสตูร Global Seminar in IT Management 2018 ส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของประเทศฝรัง่เศส จ านวน 23 คน 
เขา้ศกึษาดงูานระบบสารสนเทศของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรภ์าคตะวนัออก (Eastern Software Park) คณะวทิยาการสารสนเทศ 
เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ ์แนวคดิในหวัขอ้ IT Management และเยีย่มชมสถานทีห่อ้งปฏบิตักิารวจิยัดว้ย  

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University Montpellier  
เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก (Eastern Software Park)  
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หน้า 5 

 

 หน้า 5 

               

เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัอาทติยท์ี ่11 มนีาคม พ.ศ.2561  คณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ณ หอ้ง MIT ชัน้ 5 อาคารเกษม จาตกิวนชิ มหาวทิยาลยับรูพา  โดยไดร้บัเกยีรตจิากคณุนารศิ แกก่ลา้ จากบรษิทั IRPC 
Public Company Limited เปน็วทิยากรบรรยาย ฝกึปฏบิตักิาร ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ ์ใหก้บันสิติในสาขาวชิาเทคโนโลย ี
สารสนเทศในหวัขอ้ “การสรา้งแอนเิมชัน่เบือ้งตน้ดว้ย Blender" วตัถปุระสงคข์องกจิกรรมครัง้นีเ้พ่ือใหน้สิติไดร้บัความรู ้มทีกัษะในการ 
ใชโ้ปรแกรม Blender ในการสรา้งแอนเิมชัน่ได ้และยงัเปน็แนวทางในการพัฒนาทกัษะดา้นการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยีทีม่คีณุภาพ  

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข้อ “การสร้างแอนิเมชั่นเบื องต้นด้วย Blender"  
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัพฤหสับดทีี ่15 มนีาคม พ.ศ. 2561 ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ  จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ในรายวชิาสหกจิศกึษา โดยไดร้บัเกยีรตจิาก บรษิทั คลกิเนก็ซ ์(Click Next) อบรมใหค้วามรู ้ประสบการณแ์กน่สิติ ณ หอ้งบรรยาย 
7T05 ชัน้ 7 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ ภายในกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรมประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั เชน่ การใหบ้รกิาร 
Software Development , Mobile Application, Interactive Media การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
รวมถงึต าแหนง่งาน และการจดัสอบนสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบับรษิทั  

บริษัท คลิกเน็กซ์ (Click Next) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ต้าแหน่งงานและจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษา 
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัศกุรท์ี ่16 มนีาคม พ.ศ. 2561 สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมศกึษาดงูาน 
นสิติสาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ณ บรษิทัทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่มศีนูยค์วบคมุการเดนิรถ และโรงซอ่ม 
บ ารงุหลกัทีส่ าคญัของประเทศไทย โดยการศกึษาดงูานจะเขา้ดใูนสว่นของการบรหิารจดัการและการใหบ้รกิารของหนว่ยงาน 
รวมถงึเยีย่มชมหนว่ยงาน นอกจากจะเปน็การเปดิประสบการณใ์หก้บันสิติเพ่ือสรา้งแรงจงูใจและเปา้หมายในการเรยีน ยงัเปน็ 
การสรา้งความสมัพันธอั์นดรีะหวา่งสถานประกอบการและสถานศกึษาเพ่ือความรว่มมอืทางดา้นวชิาการและวชิาชพีในอนาคต 
อีกทัง้ยงัท าใหอ้าจารยไ์ดม้โีอกาสไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม ่เพ่ือน ามาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูรไดต้อ่ไป  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 



วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล ้า น้าไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง    
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เดือน มีนาคม 256๑ 

         วนัอังคารที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย ์ดร.สมนกึ ธรีะกลุพิศทุธิ ์ผูป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ธกิารบด ีมหาวทิยาลยับรูพา 
เปน็ประธานในพิธลีงนามบนัทกึความรว่มมอืทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยับรูพา กบั บรษิทั เอ็ม เอฟ อี ซ ีจ ากดั (มหาชน)         
ณ หอ้งประชมุ 805 ส านกังานอธกิารบด ีโดยมคีณุอารม์ ศวิะดติถ ์กรรมการบรหิาร บรษิทั เอ็ม เอฟ อี ซ ีจ ากดั (มหาชน) และ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชนิสาร คณบดคีณะวทิยาการสารสนเทศ รว่มลงนามขอ้ตกลง ซึง่วตัถปุระสงคข์องบนัทกึความรว่มมอื 
ทางวชิาการเพ่ือสรา้งกลไกในการสรา้งบคุลากรทีม่คีวามพรอ้มในการท างานใหก้บัอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ิมความสามารถ 
ในการผลติบณัฑติทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ สง่เสรมิใหเ้กดิการพัฒนาอุตสาหกรรมและบคุลากรทางดา้นอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัประเทศ และสรา้งบรรยากาศใหน้สิติไดม้ปีระสบการณท์ างานจรงิในระหวา่งเรยีน  

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ้ากัด (มหาชน)  
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เดือน มีนาคม 256๑ 

             วนัพฤหสับดทีี ่22 มนีาคม พ.ศ.2561 ส านกังานจดัการศกึษา คณะวทิยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
ในรายวชิาสหกจิศกึษา โดยไดร้บัเกยีรตจิากบรษิทัโกซอฟต ์ในเครอืซพีี ออลล ์มาจดั Road show และอบรมใหค้วามรู ้
ประสบการณแ์กน่สิติ ณ หอ้งบรรยาย 7T05 ชัน้ 7 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ ภายในกจิกรรมครัง้นีเ้ปน็การจดักจิกรรม 
ประชาสมัพันธข์อ้มลูบรษิทั การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเขา้ท างาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมถงึต าแหนง่งาน และการจดัสอบนสิติ 
ทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบับรษิทั   

บริษัท โกซอฟต์ ในเครือซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ต้าแหน่งงานและจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษา 
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เดือน มีนาคม 256๑ 

                        วนัพฤหสับดทีี ่22 มนีาคม พ.ศ.2561 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรภ์าคตะวนัออก มหาวทิยาลยับรูพา 
จดัโครงการวธิกีารน าเสนอขอ้มลูศลิปวฒันธรรมไทยในรปูแบบอินโฟกราฟิกสใ์นหวัขอ้ "สงกรานตบ์างแสน" ณ หอ้ง IF-212 
อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งเสรมิทกัษะและความคดิสรา้งสรรค ์ดา้นศลิปวฒันธรรม 
ในรปูแบบของสือ่อินโฟกราฟิกส ์โดยใหน้กัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ออกแบบและน าเสนอสือ่สรา้งสรรค ์ผา่นทางดา้น 
เทคโนโลย ีสง่เสรมิและปลกูฝงัใหรู้จ้กัคณุคา่และความส าคญัของศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ของไทย รวมถงึผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
ในครัง้นีไ้ดร้บัความรูแ้ละเผยแผศ่ลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ของภาคตะวนัออกใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัเพ่ิมมากขึน้ 

โครงการวิธีการน้าเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ในหัวข้อ "สงกรานต์บางแสน"  
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เดือน มีนาคม 256๑ 

            คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยนิดกีบันสิติทีไ่ดร้บัรางวัลในโครงการวิธกีารน าเสนอขอ้มูล 
ศลิปวัฒนธรรม ไทยในรปูแบบอินโฟกราฟกิสใ์นหวัขอ้ "สงกรานตบ์างแสน"  ดงัตอ่ไปนี ้

 
    รางวลัชนะเลศิ  เงนิรางวลัสนบัสนนุทนุการศกึษา จ านวน 10,000 บาท   

      ชือ่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด : สงกรานตน์ี.้..ทีบ่างแสน 

      เจา้ของผลงาน : นางสาวสทุธชิา  ปญัญาเกดิ 

      สถาบนั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

 

    รางวลัรองชนะเลศิ อนัดับที ่๑ เงินรางวลัสนบัสนนุทนุการศกึษา จ านวน 5,000 บาท  

      ชือ่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด : เยน็ฉ่ าหวัใจ ทีว่นัไหลบางแสน 

      เจา้ของผลงาน : นายธนา  มกัเชยีว 

      สถาบนั : คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

 

 

    รางวัลรองชนะเลศิ อนัดับที ่๒ เงินรางวลัสนบัสนนุทุนการศกึษา จ านวน 3,000 บาท  

      ชือ่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด : มหาสงกรานต ์เบกิบาน ชืน่ใจ 

      เจา้ของผลงาน : นายรฐัพล  ยิง่รุง่โรจน ์

      สถาบนั : คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา 

 

 

    รางวลัชมเชย  เงนิรางวลัสนบัสนนุทนุการศกึษา จ านวน 1,000 บาท  

         ชือ่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด : Songkran Bangsaen 

      เจา้ของผลงาน : นายอภศิกัดิ ์ เปก็ธน ูและนางสาวเบญจพร  บษุยากร 

      สถาบนั : คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา 

 

 

     รางวลัชมเชย  เงนิรางวลัสนบัสนนุทนุการศกึษา จ านวน 1,000 บาท  

        ชือ่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด : เลน่น้ าอยา่งไรใหง้าม 

      เจา้ของผลงาน : นางสาวพชัรพีร  ค าจา่ง และนางสาวรุง่ระว ี ปาลวฒัน์ 

      สถาบนั : วทิยาลยัอาชวีศกึษาชลบรุ ี

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดอินโฟกราฟิกส์ในหัวข้อ "สงกรานต์บางแสน"  
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เดือน มีนาคม 256๑ 

      วนัพฤหสับดทีี ่22 มนีาคม พ.ศ.2561 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัโครงการเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามเชีย่วชาญ 
ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ อบรมเชงิปฏบิตักิารหวัขอ้เรือ่ง "การใชง้าน Docker" ณ หอ้ง IF-4C04 
อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้วามรูแ้กน่สิติในการใชง้านเบือ้งตน้เกีย่วกบั Docker 
รวมถงึการพัฒนาตนเองเพ่ือสอดคลอ้งกบัสายอาชพีและสายงานของชาวไอท ี   

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "การใช้งาน Docker"  
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เดือน มีนาคม 256๑ 

          เมือ่วนัที ่23 - 25 มนีาคม พ.ศ. 2561 ทีผ่า่นมา คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
เปน็เจา้ภาพในการจดังาน “โครงการประชมุวชิาการระดบัปรญิญาตรดีา้นคอมพิวเตอรภ์มูภิาคอาเซยีน ครัง้ที ่6 (The 6th ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing : AUCC 2018)” ซึง่งานประชมุวชิาการดงักลา่วไดจ้ดัขึน้ครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2554 
โดยความรว่มมอืของมหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศไทย 7 แหง่ ซึง่ปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้สิน้ 34 มหาวทิยาลยั โดยงานประชมุวชิาการ 
ระดบัปรญิญาตรนีี ้มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือสรา้งการยอมรบัและแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้แนวคดิทางการสรา้งผลงานวจิยั นวตักรรม 
และการฝกึทกัษาะการน าเสนอผลงานวจิยัทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และศาสตรอ่ื์น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
มกีารประสานความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนดา้นคอมพิวเตอร ์โดยในการประชมุวชิาการ AUCC 2018 นี ้
นสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา สง่ผลงานเขา้รว่มประกวดและน าเสนอมากทีส่ดุ โดยไดร้บัรางวลัในสว่นของ 
การน าเสนอ Paper เปน็รางวลัประเภท Excellent จ านวน 2 รางวลั ประเภท Very Good จ านวน 19 รางวลั และประเภท Good 
จ านวน 29 รางวลั และในสว่นของการน าเสนอ Poster เปน็รางวลัประเภท Very Good จ านวน 1 รางวลั และประเภท Good จ านวน  
1 รางวลั ซึง่ในภาพรวมแลว้ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา ไดร้บัรางวลัมากทีส่ดุในงานประชมุวชิาการ AUCC 2018 นี ้

       งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั งท่ี 6 (AUCC) 

     ผลการพจิารณาคะแนนงานประชมุวิชาการระดบัปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอรภ์มิูภาคอาเซยีน ครัง้ที ่6   

รางวัลและชือ่ผลงานทีไ่ดมี้ดงันี ้
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