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ค าน า 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ - กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นการสรุปการด าเนินงานของคณะฯ 
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ การให้ความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนา
บุคลากรและองค์กร และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยมีผล
การด าเนินงานและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ดังที่ได้ประมวลไว้ในรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบับนี้ 

คณะวิทยาการสารสนเทศคาดหวังว่า รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
น าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในมาตรฐาน และคุณภาพของบัณฑิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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ประวตัิความเป็นมา 

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจาก
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
(Informatics) การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่
ต้องการกระจายแหล่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ภาค
ตะวันออก เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันมี
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๔๙ ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ท าการปิดหลักสูตรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงด าเนินการอยู่เนื่องจากยังมีนิสิตเรียนอยู่ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF)  

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๗. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  และ ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ขณะนี้ก าลังรอการตอบรับการ
รับทราบการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 
 

 ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด ๖ หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
TQF โดยคณะวิทยาการสารสนเทศมีนิสิต (ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ) ทั้งสิ้น ๑,๔๕๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) และมีการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาบริการ อีกปีละประมาณ ๘,๐๐๐ คน 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ  ประกอบด้วย ๓ ส่วนงานย่อย คือ ส านักงานคณบดี  ส านักงานจัดการ
ศึกษา  และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีส านักงาน ตั้งอยู่ที่ 
อาคารสิรินธร ห้อง ๕๐๕ ห้อง ๔๑๕ และ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง ๔๑๒ ตามล าดับ 
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ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ 

ปรัชญา 
สร้างเสริมปัญญา   ใฝ่หาความรู้   คู่คุณธรรม   ชี้น าสังคม 

 

ปณิธาน  
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝุหาความรู้และคุณธรรม 

      ๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 ๓.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม  
               โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
 

 

วิสัยทัศน์  
สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ 
 
  สร้างอารยะบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม 
ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในที่สุด 
  แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการใช้
บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 
  น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือ 
งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณค่าและ
ต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ 
๑. สร้างอารยะบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๒. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล 
๓. น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือสร้างสังคมอุดมปัญญา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ส านักงานคณบด ีส านักงานจัดการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส านักงานคณบดี ก ากับดูแลโดยหัวหน้าส านักงานคณบดี แบ่งเป็นกลุ่มงาน ดังนี้ 

 งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป 

 งานการบริการการศึกษา 
 งานบริการวิชาการ  
 งานการเงินและพัสดุ 
 งานนโยบายและแผน 

 งานห้องปฏิบัติการ 
 งานประกันคุณภาพ 

 งานกิจการนิสิต 

 
ส านักงานจัดการศึกษา ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝุายวิชาการ แบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 

 

 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย

บูรพา 
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โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน 

 

                                                                                        
                                        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการเขต
อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
คณะกรรมการประจ า 

รองคณบดีฝุายแผนงาน 
วิจัย และบรกิาร

วิชาการ 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ผู้อ านวยการเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

รองคณบดีฝุายประกัน
คุณภาพและสหกิจ

ศึกษา 

รองคณบดีฝุายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

รองคณบดีฝุายบริหาร รองคณบดีฝุายวิชาการ 
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คณะกรรมการประจ าคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ  ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์  กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม   กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์เสรี ชิโนดม    กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    กรรมการ 
7. ดร.คนึงนิจ กุโบลา    กรรมการ 
8. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   กรรมการ 
9. อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน   กรรมการ 
10. ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน    กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา 
11. อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน    กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ    คณบดี 
2. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม      รองคณบดีฝุายบริหาร 
3. ดร.คนึงนิจ กุโบลา      รองคณบดีฝุายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร    รองคณบดีฝุายแผนงาน วิจัย และบริการวิชาการ และ 
         ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล     รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 
6. อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน     รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
7. ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน      ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน      ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

๙ 
 

รายช่ือบุคลากร 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ห้อง

ท างาน 
โทรศัพท์
ภายใน 

รูป/อีเมล 

๑ ผศ. ดร.กฤษณะ ชินสาร 
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

SD 
๓๑๗ 

๓๐๖๑ 

 
krisana@buu.ac.th  

๒ ผศ. ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ SD 
๕๑๗ 

๓๐๖๑ 

 
rsuwanna@buu.ac.th 

๓ ดร.สุนิสา  ริมเจริญ SD 
๕๑๗ 

๓๐๕๙ 

 
rsunisa@buu.ac.th 

๔ อาจารย์จิระ จตุรานนท์ SD 
๕๑๗ 

๒๐๔๕ 

 
jira@buu.ac.th 

๕ อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๒ 

 
phong@buu.ac.th 

๖ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๕ 

 



 
 

๑๐ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ห้อง
ท างาน 

โทรศัพท์
ภายใน 

รูป/อีเมล 

jakkarin@buu.ac.th 
๗ อาจารย์ภูสิต กุลเกษม SD 

๕๑๗ 
๒๐๔๕ 

 
pusitk@gmail.com 

๘ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล SD 
๕๑๗ 

๒๐๔๕ 

 
benchapornj@yahoo.com 

๙ อาจารย์พรวณัฐ ธนพลภัควัฒน์ SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๑ 

 
pornnaph@buu.ac.th 

๑๐ ดร.โกเมศ  อัมพวัน SD 
๕๑๗ 

๓๐๕๙ 

 
komate@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ห้อง

ท างาน 
โทรศัพท์
ภายใน 

รูป/อีเมล 

๑ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SD 
๕๑๗ 

๓๐๕๙ 

 
ureerat.w@gmail.com 

๒ ผศ.วิชัย  บุญเจือ SD 
๕๐๙ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๖ 

 
wichai@buu.ac.th 

๓ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต SD 
๕๐๙ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๕ 

 
stharm@buu.ac.th 

๔ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล SD 
๕๐๙ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๓ 

 
nutthanon@buu.ac.th 

๕ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา SD 
๕๑๐ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๖ 

 
wittawas@buu.ac.th 

๖ อาจารย์ประวิทย์ บุญมี SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๘ 

 
prawit@buu.ac.th 



 
 

๑๒ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ห้อง
ท างาน 

โทรศัพท์
ภายใน 

รูป/อีเมล 

๗ อาจารย์กันทิมา อ่อนละออ SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๗ 

 
kantima@buu.ac.th 

๘ อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์ SD 
๕๑๑ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๕ 

 
werapan@buu.ac.th 

๙ อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน SD 
๕๐๗ 

๒๐๔๔ ต่อ ๒๘ 

 
prajaks@buu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ห้อง

ท างาน 
โทรศัพท์
ภายใน 

รูป/อีเมล 

๑ อาจารย์อธิตา อ่อนเอ้ือน 
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

SD 
๔๑๐ 

๓๑๙๓ 

 
janenet@gmail.com 

๒ อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ SD 
๔๑๐ 

๓๑๙๓ 

 
iempairote@gmail.com 

๓ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา SD 
๔๑๐ 

๓๑๙๓ 

 
nuansri@buu.ac.th 

๔ ดร.คนึงนิจ กุโบลา SD 
๕๐๙ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๒ 

 
kkubola@gmail.com 

๕ Mr. John Gatewood Ham SD 
๕๐๙ 

๒๐๔๔ ต่อ ๑๖ 

 
buraphalinuxserver 

@gmail.com 
๖ อาจารย์สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง SD 

๕๐๙ 
๒๐๔๔ ต่อ ๑๑ 

 
surangratc@buu.ac.th 



 
 

๑๔ 
 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
ที ่ ชื่อ - สกุล/ติดต่อ ต าแหน่ง งานที่เกี่ยวข้อง รูป 
๑ นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร 

- ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร 
- โทร. ๓๐๖๑ 
- raveenun@buu.ac.th 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

ให้บริการประสานงานด้าน
บริหารงานทั่วไปและบุคลากร 

 
 

๒ นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ 
- ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ชั้น ๕ อาคารสิรินธร 
- โทร. ๓๐๖๑ 
- nittayat@buu.ac.th 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- Eastern Software Park, 
BUU 

 

๓ นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์ 
- ห้อง ๔๑๕ ส านักงานจัดการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๙๖ 
- jummumboy@hotmail.com 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ให้บริการการขอใช้บริการ
เครื่องแม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย 
- การขอใช้บัตรเข้า
ห้องปฏิบัติการของคณะ 

 

๔ นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 
- ห้อง ๔๑๕ ส านักงานจัดการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๙๖ 
- isdat@hotmail.com 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ให้บริการการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ให้ค าปรึกษาปัญหาทางด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  

๕ นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย 
- ห้อง ๔๑๕ ส านักงานจัดการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๙๖ 
- sithipong@buu.ac.th 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์
ของคณะ และเว็บไซต์คณะ 

 

๖ นางสาวกุลชลี  รัตนคร 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
- koycomix@gmail.com 

นักวิชาการ
ศึกษา 

- ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร ใบ
ค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียนและสถิติของ
นิสิต  ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี
ลงนาม 
- ประสานงานเกี่ยวกับตาราง
เรียน  ตารางสอบ ของคณะ 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 
 

๑๕ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล/ติดต่อ ต าแหน่ง งานที่เกี่ยวข้อง รูป 
๗ นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ 

- ห้อง ๔๑๕ ส านักงานจัดการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๙๖ 
- kornsahanan@buu.ac.th 

นักวิชาการ
ศึกษา 

- ให้บริการด้านกิจการนิสิต
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ   
- รบั-ส่งเอกสาร ใบค าร้อง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ทะเบียนและสถิติของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี  
- จองใช้ห้องเรียนของคณะ 

 

๘ นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
- kamonwans@buu.ac.th 

นักวิชาการ
ศึกษา 

- ประสานงานเกี่ยวกับจัดการ
เรียนการสอน/ สอบ ของ
คณะ 
- ประสานงานรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ๘๘๕๑๐๑ 

 

๙ นางสาวหรรษา รอดเงิน 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๖๐ 
- hansa@buu.ac.th 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

- ให้บริการด้านงานการเงิน 
การรับเงิน การจ่ายเงิน และ
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ
ทางการเงิน  

๑๐ นางสาวรมัญญา ประสิทธิบุญ 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๒๐๔๔ ต่อ ๒๕ 
- ramonya@buu.ac.th 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

- ให้บริการด้านงานการเงิน 
การรับเงิน การจ่ายเงิน และ
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ
ทางการเงิน  

๑๑ นางสาวศิริจันทร์  แซ่ลี้ 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
- sirijan@buu.ac.th 

นักวิชาการ
พัสดุ 

- ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ยืม/คืน ครุภัณฑ์ 

 

๑๒ นายสุธน  ทองปาน 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๖๐ 

ลูกจ้าง - ให้บริการด้านเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และดูแลห้องเรียน 

 
 

๑๓ นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ 
- ห้อง ๕๐๔ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการสารสนเทศ 
- โทร. ๓๐๖๐ 

ลูกจ้าง - ให้บริการด้านเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และดูแลห้องเรียน 

 



 
 

๑๖ 
 

จ านวนคณาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
๒๕๕๒ ๑ ๑๕ ๖ ๒๒ 
๒๕๕๓ ๑ ๑๕ ๗ ๒๓ 
๒๕๕๔ ๑ ๑๕ ๘.๕ ๒๔.๕ 

 
จ านวนคณาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ปีการศึกษา อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

๒๕๕๒ ๑๗ ๕ - - ๒๒ 
๒๕๕๓ ๑๘ ๕ - - ๒๓ 
๒๕๕๔ ๑๙.๕ ๕ - - ๒๔.๕ 

 
 



 
 

๑๗ 
 

งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งงบเงินรายได้
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ๓๕,๒๔๑,๗๘๗.๖๓ บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
เจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ใช้จ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวนเงิน ๒๓,๔๑๐,๗๗๖.๓๖  
บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)    
   
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้คณะฯ  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 
      
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย 
เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 
(บาท) 

เงินรายได้ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบุคลากร     
  เงินเดือน  ๒,๑๔๐,๙๐๐.๐๐ ๒,๑๔๐,๙๐๐.๐๐ ๖.๐๗ 
  ค่าจ้าง ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๘๐๐.๐๐ ๖๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑.๘๒ 
งบด าเนินการ     
  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๒,๖๖๗,๑๐๐.๐๐ ๑๐,๗๖๗,๙๓๔.๘๙ ๑๓,๔๓๕,๐๓๔.๘๙ ๓๘.๑๒ 
  ค่าสาธารณูปโภค  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๘ 
งบเงินอุดหนุน     
  เงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๓๑๗,๙๕๔.๑๔ ๑๓,๖๖๕,๙๕๔.๑๔ ๓๘.๗๘ 
งบลงทุน     
  ค่าครุภัณฑ์  ๒,๓๓๐,๒๒๕.๐๐ ๒,๓๓๐,๒๒๕.๐๐ ๖.๖๑ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑,๘๘๖,๒๔๒.๐๐ ๑,๘๘๖,๒๔๒.๐๐ ๕.๓๕ 
งบกลาง       

  งบกลาง   
      

๘๗๒,๖๓๑.๖๐       ๘๗๒,๖๓๑.๖๐ ๒.๔๘ 
งบรายจ่ายอ่ืน           
  งบรายจ่ายอื่น       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๒๘ 
รวมทั้งสิ้น ๔,๕๘๕,๑๐๐.๐๐  ๓๐,๖๕๖,๖๘๗.๖๓  ๓๕,๒๔๑,๗๘๗.๖๓  ๑๐๐.๐๐ 



 
 

๑๘ 
 

รายละเอียดรายจ่ายจริงจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย 
เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 
(บาท) 

เงินรายได้ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบุคลากร       
  เงินเดือน  ๑,๗๑๔,๗๔๘.๐๐ ๑,๗๑๔,๗๔๘.๐๐ ๔.๘๗ 
  ค่าจ้าง ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๘๐๐.๐๐ ๖๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑.๘๒ 
งบด าเนินการ     
  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๒,๖๖๗,๐๙๙.๙๐ ๘,๐๔๙,๒๕๙.๓๑ ๑๐,๗๑๖,๓๕๙.๒๑ ๓๐.๔๑ 
  ค่าสาธารณูปโภค  ๔๓,๘๗๓.๙๗ ๔๓,๘๗๓.๙๗ ๐.๑๒ 
งบเงินอุดหนุน     
  เงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๗๑,๖๔๗.๓๓ ๖,๐๑๙,๖๔๗.๓๓ ๑๗.๐๘ 
งบลงทุน     
  ค่าครุภัณฑ์  ๒,๓๒๘,๕๙๑.๐๐ ๒,๓๒๘,๕๙๑.๐๐ ๖.๖๑ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑,๘๕๖,๑๖๗.๒๕ ๑,๘๕๖,๑๖๗.๒๕ ๕.๒๗ 
งบกลาง     
  งบกลาง  ๓๙,๕๙๘.๖๐ ๓๙,๕๙๘.๖๐ ๐.๑๑ 
งบรายจ่ายอ่ืน     
  งบรายจ่ายอื่น  ๕๐,๙๙๑.๐๐ ๕๐,๙๙๑.๐๐ ๐.๑๔ 
รวมทั้งสิ้น ๔,๕๘๕,๐๙๙.๙๐ ๑๘,๘๒๕,๖๗๖.๔๖ ๒๓,๔๑๐,๗๗๖.๓๖ ๖๖.๔๓ 



 
 

๑๙ 
 

การบริหาร 

๑. กิจกรรมเด่นในรอบปี (ช่วงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
  
๑.๑ ชื่อโครงการ  
 การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge & Smart Technologies ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
(KST ๒๐๑๒) 
 
ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาหลายมิติที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถดังกล่าว ถือเป็นบทบาทและหน้าที่
โดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเข้าถึงบุคคลทุกระดับให้ได้
มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และมีความเป็นสากล 
 การรวบรวมองค์ความรู้ในระดับความคิดเห็นของนักวิชาการและนักวิจัย เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
สร้างนวัตกรรมแห่งความรู้ที่ยั่งยืนที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ศูนย์วิจัย Knowledge and 
Smart Technology ในสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือกับ Advanced 
Virtual and Intelligent Computing Research Center ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge & Smart Technologies ครั้งที่ 
๔ ประจ าปี ๒๕๕๕ (KST ๒๐๑๒) ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์  นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่ว ไป ในศาสตร์สาขา 
Computational Intelligence, Intelligent Application และ Emergent Intelligent Technologies 
อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะกรรมการจัดการเห็นควรให้มีการคงมีบทความภาษาไทยไว้
บางส่วนโดยจัดไว้ใน Special Thai Track 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge & Smart Technologies คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
 ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

กิจกรรมของโครงการ 
๑. การตีพิมพ์ผลงานในการประชุมวิชาการ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพผลงานจากทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศร่วมเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรองด้วย ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาบทความทั้งหมดจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการพิจารณาบทความของสมาคม IEEE โดยสมาชิก IEEE Thailand Section จะร่วม
เป็นคณะกรรมการพิจารณาด้วย 

๒. การน าเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่ก าลังได้รับความสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งใน
และต่างประเทศ (Invited Speaker) 

๓. Keynote Speaker และ Invited Speaker จากในและต่างประเทศ 
 
ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึง
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และประเทศซาติ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ และ ๕.๒ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งได้
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตาม “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ 
เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน 
และการน ากลับมาใช้ใหม่” (กลยุทธ์ที่ ๗ และ ๘) โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (IEEE Xplore) ซึ่งบุคลากรของคณะฯ 
ผู้ชึ่งมีส่วนร่วมในการจัดการประชุม สามารถน าความรู้ประประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการของประเทศไทยต่อไป 
อีกท้ังยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักวิจัย จากทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือน า
ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของตนเองและนิสิตที่อยู่ในท่ีปรึกษา 
และยังเป็นเวทีส าหรับการสร้างเครือข่ายวิจัยและการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างสถาบัน รวมทั้งนิสิต
คณะวิทยาการสารสนเทศทุกหลักสูตรและทุกระดับสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวิทยากรอาคันตุกะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ Simulation จากประเทศญีปุุน (Assoc. Prof. 
Dr. Ryo Takagi) อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนางานวิจัยของตน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการ
วิจัย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ CELLULAR AUTOMATA-BASED ERROR 
CORRECTING CAPABILITY โดย Associate Professor Dr.Sartra Wongthanavasu โดย จากภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 



 
 

๒๑ 
 

ภาพประกอบโครงการ 

 
รูป 1 บรรยากาศการรับลงทะเบียน 

 
รูป 2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล  พงศ์ไทย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

 



 
 

๒๒ 
 

 
รูป 3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล  พงศ์ไทย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบของที่ระลึกให้  Assoc. Prof. Dr. Ryo Takagi 
(Keynote Speaker) 

 

 
รูป 4 ภาพรวมหมู่ 

 



 
 

๒๓ 
 

 
รูป 5 The ๒๐๑๑ Tohoku Earthquake and Japanese Railways: an Overview 

โดย Associate Professor Dr. Ryo Takagi 
Kogakuin University, Tokyo, Japan. 

(Keynote Speaker) 

 

 
รูป 6 CELLULAR AUTOMATA-BASED ERROR CORRECTING CAPABILITY 

โดย Associate Professor Dr. Sartra Wongthanavasu 
Department of Computer Science 

Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 
(Invited Speaker) 

 

 



 
 

๒๔ 
 

 



 
 

๒๕ 
 

๑.๒ ชื่อโครงการ  
 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (NSC๒๐๑๒) 
 
ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป 
 คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญมากในชีวิตประจ าวันและนับวันยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นในทุกขณะ การพัฒนา
ทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้น จ าต้องอาศัยบุคลากร
จ านวนมากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ จากความจ าเป็นดั งกล่าว ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จึงได้
จัดท าโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย นี้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และน าเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาท าการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้าง
เวทีส าหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป 
 จาก “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ซึ่งได้เริ่มด าเนินการครั้งแรกตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๗ ศูนย์ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ
และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software 
Contest – NSC)” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม 
๖,๓๕๘ โครงการ (ปี ๒๕๓๗ จ านวน ๒๐ โครงการ ปี ๒๕๓๘ จ านวน ๒๑ โครงการ ปี ๒๕๓๙ จ านวน ๘๕ 
โครงการ ปี ๒๕๔๐ จ านวน ๙๒ โครงการ ปี ๒๕๔๑ จ านวน ๑๐๓ โครงการ ปี ๒๕๔๒ จ านวน ๑๖๕ โครงการ 
ปี ๒๕๔๓ จ านวน ๓๐๕ โครงการ ปี ๒๕๔๔ จ านวน ๔๔๑ โครงการ ปี ๒๕๔๕ จ านวน ๔๒๖ โครงการ ปี 
๒๕๔๖ จ านวน ๔๖๒ โครงการ ปี ๒๕๔๗ จ านวน ๔๗๘ โครงการ ปี ๒๕๔๘ จ านวน ๕๔๕ โครงการ ปี ๒๕๔๙ 
จ านวน ๕๖๘ โครงการ ปี ๒๕๕๐ จ านวน ๕๗๑ โครงการ ปี ๒๕๕๑ จ านวน ๖๖๕ โครงการ ปี ๒๕๕๒ จ านวน 
๖๖๙ โครงการ และ ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๗๔๒ โครงการ) ทั้งนี้จากจ านวนโครงการที่นักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม ๑๑,๙๓๖  ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจ านวน
กว่า ๑๐๐ สถาบัน 
 การด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา ศูนย์ฯ พบว่าจ านวนโครงการที่ส่งเข้าประกวดมากขึ้นทุกๆ ปี และมี
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ข้อเสนอโครงการมีความหลากหลาย จึงมีความจ าเป็นในการสรรหาผู้ที่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการให้พอเพียงเพ่ือให้โครงการด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้มีการก าหนดหัวข้อในการสนับสนุนไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ และ/หรือ
เผยแพร่ตามเปูาหมายของโครงการ นอกจากนี้ยังค านึงถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสความนิยมเพ่ือท าให้การ
แข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นยิ่งขึ้น ตลอดการด าเนินงานที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าแนวทางการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ฯ และ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น
ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากปริมาณข้อเสนอโครงการที่เสนอเข้ามาเพ่ือขอรับทุนเพ่ิมขึ้น
ทุกๆ ปี คุณภาพโครงการที่ผ่านการพิจารณามีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ศูนย์ฯ และส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มุ่งเน้นและกระตุ้นให้เกิดการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
หน่วยงานภายนอกทั้งทางภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วมในโครงการ สมควรสนับสนุนให้



 
 

๒๖ 
 

ด าเนินการโครงการนี้ต่อไป โครงการนี้นับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้
ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน เป็นการริเริ่มและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นฐานก าลังในการพัฒนาของประเทศสร้าง
เสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการสร้างเวทีส าหรับผู้ที่สนใจในงาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการสร้างนักวิจัยและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 
 นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ส่งผลงานซอฟต์แวร์ีีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน 
Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ซึ่งงาน APICTA นี้ เป็นการ
ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอผลงานซอฟต์แวร์
ที่มีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษา และนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา โดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้า
รางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค จัดตั้งหน่วยประสานงานของโครงการระดับภูมิภาคขึ้น เพ่ือช่วยด าเนินการและประสานงานใน
โครงการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การมอบทุน การพิจารณาโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิค 
การฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกของโครงการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
 ระหว่างเมษายน ๒๕๕๔ ถึง มีนาคม ๒๕๕๕  

กิจกรรม วันที่ 
แถลงข่าวโครงการ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
รับข้อเสนอโครงการ มิถุนายน – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ กันยายน ๒๕๕๔ 
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ท าสัญญาและพิธีมอบทุนงวดแรก ตุลาคม ๒๕๕๔ 
อบรมเสริมทักษะการโปรแกรม ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ก าหนดส่งมอบรายงานและผลงาน ๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
ประชุมตัดสินผลโครงการรอบก่อนชิงชนะเลิศและมอบทุน

สนับสนุนงวดที่สอง 
มกราคม ๒๕๕๕ 



 
 

๒๗ 
 

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา  
และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ปิดโครงการ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
กิจกรรมของโครงการ 

1. การส่งข้อเสนอโครงการของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้รับรอง และ 
มีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการ 

2. ข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงการจากศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอีเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

 
ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึง
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และประเทศซาติ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ และ ๕.๒ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๓๕๐ คน โดยคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการ
ทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการน ากลับมาใช้ใหม่ (กลยุทธ์ที่ ๗ และ ๘) ซึ่งบุคลากรและนิสิตของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอื่น เพื่อน า
ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของสังคมมากข้ึน 
 
ภาพประกอบโครงการ 
 

 
รับลงทะเบียนหน้างาน 

 



 
 

๒๘ 
 

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล  พงศ์ไทย  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ 
 
 
 

 
ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อ านวยการ NECTEC  

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 
 
 

 
มอบเงินรางวันรอบท่ี ๑ 

 



 
 

๒๙ 
 

 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านคัดเลือกรอบที่ ๑ ถ่ายรูปร่วมกัน 

 
 
 

 
บรรยากาศทั่วไปในการฝึกอบรมก่อนการแข่งขันในรอบที่ ๒ 

 
 
๒. บุคลากรดีเด่น 
ตารางบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

การจัดการศึกษา 

ตารางสรุปจ านวนกิจกรรมการพัฒนานิสิตของคณะ/วิทยาลัย ด้านการจัดบริการแก่นิสิต และการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วน และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จ านวน
กิจกรรม 

จ านวนนิสิตผู้
เข้ารับบริการ 

๑. การจัดบริการแก่นิสิต ๗ ๑,๖๐๐ 
๒. การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์
๑๑ ๓,๐๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ 
 

การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑.๑ การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนา 
ตารางสรุปการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ ประเภท 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

๑. ศึกษาต่อ ๕ ๑ - - ๕ ๑ 
๒. ฝึกอบรม ๓๘ ๓๒ - - ๓๘ ๓๒ 
๓. ดูงาน ๒ ๑ ๒๒ ๑ ๒๔ ๒ 
๔. ประชุมสัมมนา ๓๘ ๑๑ - - ๓๘ ๑๑ 

 
๑.๒ การส่งเสริมการผลิตต ารา 
๑.๒.๑ สรุป บุคลากรของส่วนงานผลิตต ารา  จ านวน ...๐...... เรื่อง 
๑.๒.๒ ตารางรายละเอียดการผลิตต ารา 

ล าดับ ชื่อต ารา ผู้จัดท า 
๑.   
๒.   
๓.   

 
๑.๓ การผลิตและการพัฒนาสื่อการศึกษา 
๑.๓.๑ สรุป ส่วนงานผลิตและการพัฒนาสื่อการศึกษา จ านวน .......๙....... เรื่อง 
๑.๓.๒ ตารางรายละเอียดการผลิตและการพัฒนาสื่อการศึกษา 

ล าดับ ชื่อสื่อที่ผลิตและพัฒนา ผู้จัดท า 
๑ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๘๘๖๒๐๔: Science 

and Mathematics for Computing  
ผศ.ดร กฤษณะ ชินสาร 

๒ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๒๑๓๑๐/๘๘๗๓๐๑ 
: Quantitative Analysis 

อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

๓ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๘๘๖๒๐๔: Science 
and Mathematics for Computing  

ดร.สุนิสา ริมเจริญ 

๔ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๘๘๖๒๐๒ 
Programming Fundamental II 

ดร.สุนิสา ริมเจริญ 

๕ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๘๘๖๒๐๑ 
Programming Fundamental II 

ดร.สุนิสา ริมเจริญ 

๖ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๑๐๓๗๑ 
Information Storage and Retrieval ดร.สุนิสา ริมเจริญ 



 
 

๓๒ 
 

๗ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๑๐๓๕๖: Graphics 
Programming  ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 

๘ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา และ VCD  
๘๘๗๒๑๑: Mathematics for Information 
Technology  

ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 

๙ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๑๐๓๕๕ 
Computer Graphics  

ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 

๒. ด้านนิสิตและการผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        ระดับปริญญาเอก 

๒.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
๓.  วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
๒.  วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑.  วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
 
จ านวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

รวม 
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ 

ปริญญาตรี      
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๙๖ ๙๙ ๑๒๙ ๑๐๓ ๕๒๗ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๙๑ ๗๙ - ๑๑๒ ๓๘๒ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๑๙๐ ๑๓๔ - - ๓๒๔ 
บัณฑิตศึกษา      
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๔ ๕ - - ๙ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๙ ๒๔ - - ๔๓ 
 



 
 

๓๓ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สาขาวิชา จ านวน 

ปริญญาตรี  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๙๒ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐๙ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ - 
บัณฑิตศึกษา  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

การวจิัย 

๑ การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
๑.๑ สรุป โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ๖ ทุน เป็นจ านวนเงิน 
๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๑.๒ ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากงบประมาณเงินรายได้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ โปรแกรมการปูองกันเบาหวานโดย

ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ ระบบแนะน าภาพยนตร์โดยใช้
เทคนิคการกรองร่วมและขั้นตอนวิธี
แบบเคมีนส์ 

ดร.จักริน  สุขสวัสดิ์ชน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ การค้นหารูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยและ
สม่ าเสมอเคอันดับแรกจาก
ฐานข้อมูลรายการ 

ดร.โกเมศ  อัมพวัน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ การพยากรณ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์
ไทยโดยวิธีการจัดการท างานของ
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 

ดร.สุนิสา  ริมเจริญ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยใช้ Asterisk เป็นพื้นฐานส าหรับ
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ การศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศโดยการให้บริการแบบ 
SaaS 

อาจารย์กันทิมา  อ่อนละออ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

    
 
 



 
 

๓๕ 
 

๒  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน 
๒.๑ สรุป โครงการวิจัยเดิมจากแหล่งทุนอ่ืน จ านวน ๔ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒.๒ ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยเดิมจากแหล่งทุนอ่ืน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 

๑ การเรียนรู้แบบผสมส าหรับ
การประมาณมูลค่า
ซอฟต์แวร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุวรรณา  รัศมีขวัญ 

๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕๕๕ 

๒ วิธีการแบบผสมส าหรับการ
สกัดคุณลักษณะของชุด
ข้อมูลบนเครือข่ายเพ่ือระบุผู้
บุกรุกแบบเวลาจริง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณะ  ชินสาร 

๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕๕๕ 

๓ การแก้ปัญหาการวางแผน
ย้ายแหล่งท างานของโม
บาลย์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิง
พลวัต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณะ  ชินสาร 

๒๕๖,๐๐๐.๐๐ ๒๕๕๕ 

๔ การคัดกรองโรคจอตามีสิ่ง
ซึมเยิ้มข้นจากผู้ปุวย
เบาหวานด้วยการเรียนรู้รวม 
(Exudates in Diabetes 
Patient Classification 
using Ensemble 
Learning) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณะ  ชินสาร 
 
 

๖๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕๕๕ 

     
 
๓ โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับองค์กรอื่น 
๓.๑ สรุป โครงการวิจัยเดิมที่ท าร่วมกับองค์กรอ่ืน จ านวน ๐ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๐.๐๐ บาท 
๓.๒ ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยเดิมที่ท าร่วมกับองค์กรอื่น 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 

- - - - - 
 
๓.๓ สรุป โครงการวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรอ่ืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ๐ ทุน เป็นจ านวนเงิน ๐.๐๐ 
บาท 



 
 

๓๖ 
 

๓.๔ ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากงบประมาณแหล่งทุนอ่ืน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

- - - - 
 
๔  งานวิจัยท่ีได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 
๔.๑ สรุป งานวิจัยเดิมที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ....๐......  
เรื่อง 
๔.๒ ตารางรายละเอียดงานวิจัยเดิมที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อ/ ปี/ฉบับ/วันเดือนปี/หน้าที่ตีพิมพ์

ของวารสาร 
งานวิจัย

ปีงบประมาณ 
    
  
๔.๓ สรุป งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕จ านวน ๕  เรื่อง 
๔.๔ ตารางรายละเอียดงานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อ/ ปี/ฉบับ/วันเดือนปี/หน้าที่

ตีพิมพ์ ของวารสาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  
ธรรมลิขิต 

การประยุกต์เว็บเซอร์วิสส าหรับ
บูรณาการระบบบริหารการเรียน
การสอน Moodle และระบบงาน
ทะเบียน 

NCIT ๒๐๑๒  The ๔th National 
Conference on Information 
Technology /Apirl ๒๖-
๒๗,๒๐๑๒ page ๒๖๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่น
วัฒนา 

ระบบจัดการข้อมูลวัฒนธรรม 
ส าหรับศูนย์ข้อมุลกลางทางวัฒนา
ธรรม 

NCIT ๒๐๑๒  The ๔th National 
Conference on Information 
Technology /Apirl ๒๖-
๒๗,๒๐๑๒ page ๒๗๔ 

อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย 
“Researcher Society” 

NCIT ๒๐๑๒  The ๔th National 
Conference on Information 
Technology /April ๒๖-๒๗, 
๒๐๑๒ page ๒๘๐ 

ดร.คนึงนิจ กุโบลา การตรวจจับจุดบกพร่องบนสิ่งทอ
โดยการหาเส้นขอบภาพร่วมกับ
โครงข่ายประสาทเทียม 

NCCIT ๒๐๑๒ The ๘th 
National Conference on 
Computing And Information 
Technology ๙ -๑๐ May 
๒๐๑๒ Page ๑๔๒ 



 
 

๓๗ 
 

อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน  JCSSE  ๒๐๑๒ Ninth 
International Joint 
Conference on Computer 
Science and Software 
Engineering (JCSSE) ๓๐ May-
๑ Kime ๒๐๑๒ Page 

ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน การแก้ปัญหาความเบาบางของ
ข้อมูลในระบบแนะน าภาพยนตร์ 

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๙๘ 

ดร.จักริน  สุขสวัสดิ์ชน การแก้ปัญหาความเบาบางของ
ข้อมูลในระบบแนะน าภาพยนตร์ 

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๙๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

การเลือกคุณลักษณะข้อมูลไม่
สมดุลด้วยวิธีการแบบผสม 

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๖๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  
รัศมีขวัญ 

การเลือกคุณลักษณะข้อมูลไม่
สมดุลด้วยวิธีการแบบผสม 

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๖๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

NeuroEAs-Based Algorithm 
Portfolios for Classification 
Problems  

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๖๒ 

ดร.สุนิสา  ริมเจริญ NeuroEAs-Based Algorithm 
Portfolios for Classification 
Problems 

Proceedings of the ๒๐๑๒ ๔th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology (KST) July ๗-๘, 
๒๐๑๒ Page ๖๒ 

 



 
 

๓๘ 
 

๕  โครงการวิจัยท่ีได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ 
๕.๑ สรุป งานวิจัยเดิมที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ....๐.....  
เรื่อง 
๕.๒ ตารางรายละเอียดงานวิจัยเดิมทีไ่ด้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อ/ ปี/ฉบับ/วันเดือนปี/หน้าและ

ประเทศของวารสารที่ตีพิมพ์ 
งานวิจัย

ปีงบประมาณ 
    
 
๕.๓ สรุป งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ......๐.....  เรื่อง 
๕.๔ ตารางรายละเอียดงานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อ/ ปี/ฉบับ/วันเดือนปี/หน้า

และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ์ 
   
 
๖  งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ 
๖.๑ สรุป งานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ จ านวน .....๐..... เรื่อง 
๖.๒ ตารางรายละเอียดงานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ 
 

ชื่อผู้วิจัยและร่วมวิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อการประชุม และ
สถานที่จัดประชุม 

งานวิจัยปีงบประมาณ 

    
 
๖.๓ สรุป งานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ จ านวน ......๐.......  เรื่อง 
๖.๔ ตารางรายละเอียดงานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ 

ชื่อผู้วิจัยและร่วมวิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อการประชุม และสถานที่จัด
ประชุม 

   
 
๗  งานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ 
๗.๑ สรุป งานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ จ านวน .......๐......  เรื่อง 
๗.๒ ตารางรายละเอียดงานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ 

ชื่อผู้วิจัยและร่วมวิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อการประชุม และ

สถานที่และประเทศที่
จัดประชุม 

งานวิจัยปีงบประมาณ 

    
 



 
 

๓๙ 
 

๗.๓ สรุป งานวิจัยเดิมที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ จ านวน ........๐.....  เรื่อง 
๗.๔ ตารางรายละเอียดงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ 

ชื่อผู้วิจัยและร่วมวิจัย ชื่อเรื่องผลงานวิจัย 
ชื่อการประชุม และ
สถานที่ และประเทศที่
จัดประชุม 

งานวิจัยปีงบประมาณ 

    
 



 
 

๔๐ 
 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินงบประมาณเงินรายได้ 
๑.๑ สรุป โครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๗๔,๐๐๐ 
บาท 
๑.๒ ตารางรายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ นายเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในภาคการผลิตและบริการร่วมกับ 
สวทช. 

ดร.ณัฐนนท์  ลีลาตระกูล ๖๔,๐๐๐.๐๐ 

    
 
๒ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
๒.๑ สรุป โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากแหล่งทุนอ่ืน จ านวน ๑๐ โครงการ จ านวนเงิน  
๓,๔๓๐,๖๔๙.๙๑ บาท 
๒.๒ ตารางรายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการจัดสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการดูแลและบ ารุงรักษาปรับปรุง

แก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลต าบลบางปลา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวลศรี  เด่นวัฒนา 

เทศบาลต าบล
บางปลา 

๙๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซต์ 
(Information System 
Application and Web Site 
Maintenance) ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวลศรี  เด่นวัฒนา 

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัด
ขอนแก่น 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Knowledge and Smart 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤษณะ  ชินสาร 

ผู้ลงทะเบียน 
สนับสนุน

๑๓๕,๖๔๙.๙๑ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 

๔๑ 
 

Technologies ประจ าปี ๒๕๕๕ ภายนอก 
๔ โครงการปรับปรุงแก้ไขและดูแล

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานบริหารจัดการ (Back 
office) ของสถาบันระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวลศรี  เด่นวัฒนา 

สถาบันระบรม
ราชชนก 

๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวลศรี  เด่นวัฒนา 

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัด
ขอนแก่น 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการปรับปรุงและดูแลบ ารุงรักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวลศรี  เด่นวัฒนา 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

๘๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการบริการวิชาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร"การใช้ R เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ" 

อาจารย์ธวัชชัย  เอ่ียม
ไพโรจน์ 

ผู้ลงทะเบียน ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการบริการวิชาการหลักสูตร"
ระบบบริหารจัดการประชุมออนไลน์:
ซอฟต์แวร์และการบริการ (E-
Meeting)" 

อาจารย์ธวัชชัย  เอ่ียม
ไพโรจน์ 

ผู้ลงทะเบียน ๖,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงและดูแล
บ ารุงรักษาระบบโปรแกรมและเครื่อง
แม่ข่ายของเครือข่ายสังคมคุย 

อาจารย์ธวัชชัย  เอ่ียม
ไพโรจน์ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 
๑๔ (NSC๒๐๑๒) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤษณะ  ชินสาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

     
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

๓  การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
๓.๑ สรุป  บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ จ านวน ..........คน ......... เรื่อง 
๓.๒ ตารางรายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
 

ล าดับ องค์กร/หน่วยงานที่จัด เรื่อง สถานที ่
ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็น

วิทยากร 
๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ

อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
วิธีการใช้โปรแกรม 
Power Point ส าหรับ
เสนอผลงานทาง
วิชาการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

นายประจักษ์  จิตเงิน
มะดัน 

๒ งานประกันคุณภาพ กอง
บริการการศึกษา 

กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

กองบริการ
การศึกษา 

นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา 

๓ ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การด าเนิน
กิจกรรมระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา  
หัวข้อ "เพ่ิมสมรรถนะ
องค์กรด้วยระบบสาร
บรรณโอเพนซอร์ส" 

ส านักบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 
 

นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา 

๔ สถาบันพระบรมราชนก 
 

ระบบจัดท าคู่มือ
ออกแบบโปสเตอร์ แผ่น
พับฯ 

สถาบันพระบรม
ราชนก 
 

นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา 

๕ ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การด าเนิน
กิจกรรมระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา  
หัวข้อ "เพ่ิมสมรรถนะ
องค์กรด้วยระบบสาร
บรรณโอเพนซอร์ส" 

ส านักบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

นางอธิตา  อ่อนเอื้อน 
 

๖ ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การด าเนิน
กิจกรรมระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา  
หัวข้อ "เพ่ิมสมรรถนะ
องค์กรด้วยระบบสาร

ส านักบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 
 

นายธวัชชัย  เอี่ยมไพโรจน์ 
 



 
 

๔๓ 
 

บรรณโอเพนซอร์ส" 
๗ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

 
โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร 
 

นายจักริน  สุขสวัสดิ์ชน 
 

๘ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 

โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร 

นางอุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 
 

๙ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 

โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล 

๑๐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 

โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร นางสาวสุนิสา  ริมเจริญ 

๑๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 

โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร นายเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์ 

๑๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 

โอลิมปิกวิชาการ 
 

โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร นายโกเมศ  อัมพวัน 

 
๔  การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ 
๔.๑ สรุป จ านวนการเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ ..........๐.............. เรื่อง 
๔.๒ ตารางรายละเอียดการเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ 
 

ล าดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีท่ีพิมพ์/ฉบับท่ี
พิมพ์/วันเดือนปีท่ีตีพิมพ์/หน้าที่ลง

พิมพ์ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๔ 
 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

๑ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมาณเงินรายได้ 
๑.๑ สรุป ทุนงบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๓ โครงการ จ านวนเงิน ๔๑๗๕๐.๐๐ บาท 
๑.๒ ตารางรายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทุนงบประมาณเงินรายได้ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการท าบุญคณะวิทยาการ

สารสนเทศ 
ฝุายกิจการนิสิต ๒๓,๐๘๐.๐๐ 

๒ โครงการรดน้ าด าหัว เนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ 

ส านักงานคณบดี ๗,๗๗๐.๐๐ 

๓ โครงการ ๓ คณะร่วมใจช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูศาสนสถาน 

ฝุายกิจการนิสิต ๑๐,๙๐๐.๐๐ 

    
 
๒ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเภทงบประมาณอ่ืน (ไม่รวมโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน) 
๒.๑ สรุป ทุนอ่ืนๆ  จ านวน .......๐.......โครงการ จ านวนเงิน ...........๐.............. บาท 
๒.๒ ตารางรายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแหล่งทุนอ่ืน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

การด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 

๖.๑ การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ตารางชื่อสถาบันและประเทศที่ตั้งของสถาบันที่ได้ตกลงลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ชื่อสถาบันต่างประเทศ ชื่อประเทศที่สถาบันตั้งอยู่ 
โครงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
การศึกษาระห่าง Telecom Breagne France 

France 

  
 
๖.๒ กิจกรรมทางวิชาการระหว่างประเทศ  
ตารางโครงการพัฒนาผ่านส านักงานเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) 

ชื่อหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

     
 
ตารางโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับต่างประเทศ (University Mobility in Asia 
and the Pacific : UMAP) 

ชื่อหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

Dali University Dali University ๑ ๑ ๒ 
     
 
ตารางโครงการ GMS โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ชื่อหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

     
 
ตารางโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับต่างประเทศ (ASEM-DUO Fellowship 
Progamme/ DUO-Thailand) 

ชื่อหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

     
 
ตารางแสดงโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) 

ชื่อหน่วยงาน 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

     



 
 

๔๖ 
 

ตารางแสดงโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศอ่ืน ๆ 
กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน 

ต่างประเทศ 
ชื่อประเทศ 
ที่ตั้งสถาบัน 

จ านวน 
บุคลากร 

จ านวน 
นิสิต 

รวม 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Web 
Programming with PHP 

University of 
Battambong 

กัมพูชา ๒ - ๒ 

      
 
๖.๓ โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 
ตารางโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 

สถาบัน / ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเภทกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

ความร่วมมอืกบัส่วนราชการ และองค์กรเอกชนภายในประเทศ 

ตารางความร่วมมือของส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพากับส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนภายในประเทศ  
ปี ๒๕๕๕ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

ผู้ลงนามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่องท่ีมีการลงนามความ
ร่วมมือ 

ผู้ลงนาม/หน่วยงานภายนอก
ทีล่งนาม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนาม 

ผศ.ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิต 
ผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ Knowledge 
and Smart 
Technologies ๒๐๑๒ 

- ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี  
- ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕ 

    
 
 
 
 


