
  ::   วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล ้า น้าไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง   ::   

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
Faculty of Informatics 

 

กิจกรรมเด่นในเดือนธันวาคม 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ ๑2/2561            

ประจ าเดือน ธันวาคม 256๑ 

       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดอืนธันวาคม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 น้ีถึงต้น
เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งวันหยุดยาวหลายวัน
ต่อเนื่อง น้องๆนิสิตหลายคนเริ่มเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน และท่องเที่ยวตาม
สถานท่ีต่างๆ ซึ่งทางคณะฯขอให้นิสิตเที่ยวกันให้สนุก เดินทางปลอดภัยทุกท่าน และขอสวัสดี
ปีใหม่ 2562 น้ีด้วยครับ 

 สําหรับกิจกรรมเดือนถัดไป คณะฯ ก็ยังมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยกิจกรรมจะเน้นวิชาการ ความรู้ที่อัดแน่น ซึ่งทางคณะฯ หวังว่าทุกท่าน
จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ และได้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ 
หากท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร หรืออยากได้ ความรู้อะไรเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้
โดยตรงมาที่งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศได้นะครับ  

 
   

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

๔ ธ.ค. พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาต ิ 

๘ ธ.ค. พิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสถาปนา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

๑๒ ธ.ค. - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน 
วิชาชีพสากลหลักสูตร MCP                    
- โครงการเรียนรู้จากผู้มคีวามเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

๑๓ ธ.ค. -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน IoT 
-โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา กิจกรรมผลงานสหกจิศึกษา          
-เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนาทางวชิาการ 
"วันประกันคุณภาพการศึกษา BUU QA - 
KM DAY 2018" 

14 - 23 
ธ.ค. 

อบรมพัฒนาทักษะครูแกนนําด้านวิทยาการ
คํานวณ  

๑๗ ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบคุลิกภาพ 
และเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน" 

๑๘ ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและ 
ต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยี IoT 

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 
บรรณาธิการ : ดร.ประจกัษ์ จิตเงินมะดนั 
กองบรรณาธิการ : นายภูสิต กลุเกษม 

นางสาวเบญจภรณ์ จนัทรกองกุล 
ภาพและข่าว : นายสิทธิพงษ์ ฉมิไทย  
           นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิท์อง 
 
ช่องทางติดต่อ :  
Email: informatics@buu.ac.th 
http://www.informatics.buu.ac.th 
facebook.com/InformaticsBuu 
โทรศัพท์ 0-3810-3061, โทรสาร 0-3839-3245  

วันส าคัญเดือนธันวาคม 

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก 

5 ธันวาคม        วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

                     วันดินโลก, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาต ิ 

10 ธันวาคม       วันรัฐธรรมนญู   

16 ธันวาคม       วันกีฬาแห่งชาติ   

25 ธันวาคม        วันคริสต์มาส  

26 ธันวาคม        วันคุ้มครองสัตวป์่าแห่งชาติ  

31 ธันวาคม        วันสิ้นปี 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

  เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วม 
กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธ ารง บัวศรี 
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑  

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑  
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสถาปนา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย 
นิสิตศิษย์เก่า และบุคคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมท าบุญ ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 
และประพรหมน้ ามนต์ เพ่ือให้เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารร่วมกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และนิสิตภายในคณะ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา 

พิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 



   วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วศิวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล า้ นา้ไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง   

หน้า 4 

 

 หน้า 4 

               

เดือน ธันวาคม 256๑ 

        เมือ่วนัพธุที ่๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีผ่า่นมา คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพา ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
มาตรฐานวชิาชพีไอทสีากล มหาวทิยาลยับรูพา ภายใตม้าตรการการสง่เสรมิและสนับสนนุเพ่ือด าเนนิการพัฒนาศกัยภาพก าลงัคนดา้น 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Development) จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
สากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional) ณ ห้อง IF-4M210 ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
คุณโอม  ศิวะดิตถ์ ผู้แทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ  DR.Yap Chee Sing ผู้แทนจากบริษัท Iverson จ ากัด 
พรอ้มทัง้กลา่วยินดแีละมอบประกาศนยีบตัรใหก้บันสิติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับรูพาจ านวน ๑๐๔ คน ทีผ่า่นการสอบ 
มาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional) ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรู ้
ความสามารถด้านไอที ได้รับโอกาสในการเข้าท างาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานด้านไอที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สรา้งความตระหนกัรูแ้ละกระตุน้ใหน้สิติใหค้วามส าคัญในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทรพัยากรบคุคลสายไอท ีทั้งในระดบัหน่วยงาน 
และระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางตัวอย่างในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional) 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ 
เรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ATDD (Acceptance Test 
Driven Development) ณ ห้อง MIT ทางไกล ชั้น ๕ อาคารเกษม จาติกวนิช  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ 
ประสบการณ์ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยด้วย ATDD ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งใน Agile pratices เป็นการสร้างความเข้าใจ 
ที่ตรงกันกับลูกค้าและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติการร่วมกันในการท างานเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
การของข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา ชั้นปีที่ ๓ อีกด้วย 

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ATDD 
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง ในหัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด 
NodeMCU (ESP-8266) บน Platform การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” ณ ห้อง          
IF-3C01 ชั้น ๓ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่นวัฒนา กล่าวต้อนรับ 
วิทยากรซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์กานต์  เจริญจิตร มาบรรยายให้ความรู้ แนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ ใช้งานด้าน IoT: 
Internet of thing พ้ืนฐานการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) และความรู้พ้ืนฐานด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนา 
IoT วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว ( Embedded System) 
กับงานด้าน IoT (Internet of Things) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง 
หัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU (ESP-8266) บน Platform  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา      
ณ ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมการแสดงผลงาน 
ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตรที่ไปสหกิจศึกษา ได้แสดงผลงาน ให้กับนิสิตชั้นที่ ๓ ได้เรียนรู้ และเข้าใจของการท าสหกิจศึกษา 
และยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตชั้นปีที่ ๓ ได้เตรียมความพร้อมต่อการไปท าสหกิจศึกษาในชั้นปีถัดไปอีกด้วย 

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั งท่ี ๒  
กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนาทางวิชาการ "วันประกันคุณภาพการศึกษา BUU QA - KM DAY 2018" 
ณ ห้องประชุม 202 หอประชุมธ ารง บัวศรี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนงานน าร่อง 
ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และผู้ตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA รวมถึงการโต้วาทีเรื่องระบบคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
และ CUPT หรือ IQA และการน าเสนอผลงาน CQI หรือ Best Practice ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต  

คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนาทางวิชาการ 
 "วันประกันคุณภาพการศึกษา BUU QA - KM DAY 2018" 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม และวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สมาคม 
ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท)(AIAT)เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนน าด้านวิทยาการค านวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ 
ในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย) Computing, Data Science, And AI Curriculum For Training The 
Trainers (Secondary/High School Teachers) ณ ห้องบรรยาย IF-3M210 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะครูแกนฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ม.ธรรมศาสตร์นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา 5 ได้บรรยายและปาฐกถาเกี่ยวกับ 
ปัญญาประดิษฐ์ ให้กับครูแกนน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม "ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence: AI)" 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการใช้ค าสั่งไพทอน การติดตั้งและการใช้งาน Colab ของ Google พ้ืนฐาน 
การเขียนโปรแกรมไพทอน การเตรียมข้อมูล การน าเสนอผลงาน การใช้โค้ตปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะส่วนการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
(Artificial Intelligence, Machine Learning Codes) (Artificial Intelligence, Machine Learning Codes) เป็นต้น 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนน้าด้านวิทยาการค้านวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ส้าหรับในอีอีซี  
(ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)  

Computing, Data Science, And AI Curriculum For Training The Trainers (Secondary/High School Teachers) 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการเตรียมความพร้อม 
ในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน" ณ ห้องบรรยาย IF-4M210 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึก ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.นทษร 
สุขสารอมรกุล ผู้จัดการบริษัทบุคลิกดี จ ากัด มาให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานในรายวิชา 
สหกิจศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ ความคิด การปฏิบัติตน การรู้จักกาลเทศะ สามารถน าไปแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลิกภาพ 
ของตนเองได้ 

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน" 
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เดือน ธันวาคม 256๑ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ถึงวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการิจัยสื่อดิจิทัลและ 
ปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและต่อยอด 
งานวิจัยด้วยเทคโนโลยี IoT บนบอร์ดทดลอง NodeMCU (ESP8266) ภายใต้แผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Emerging Technology Trends in Multimedia ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้อง IF-3C01 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยวิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  สามัญ ค าภาแก้ว 
มาให้ความรู้ด้านไฟฟ้า พ้ืนฐานการใช้งานอุปกรณ์ IoT การติดตั้ งโปรแกรมที่ ใช้ พัฒนาบอร์ดด้วย Arduino IDE 
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตประจ าห้องปฏิบัติการวิจัย ได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี IoT 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
สถาบันการศึกษาอีกด้วย   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยี IoT บนบอร์ดทดลอง NodeMCU (ESP8266)  
ภายใต้แผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Emerging Technology Trends in Multimedia  
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