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  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การสร้าง 
Infographic อย่างมืออาชีพ" ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยได้รับเกียรติจากคุณศศิธร ฤทธิ์เดช 
เป็ นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้  ซึ่ ง กิ จกรรมนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ ให้นิ สิ ตที่ เ ข้ ารั บการอบรมมีความรู้ ค วาม เข้ า ใจ 
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึงแนวคิดขั้นตอน 
การท าภาพอินโฟกราฟิก สามารถแปลงข้อมูลจากความซับซ้อน ออกมาเป็นภาพอินโฟกราฟิก และน าความรู้ที่ ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการด าเนินชีวิตท างานหลังส าเร็จการศึกษาต่อไป 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” 
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เดือน กันยายน 256๑ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บวร  ปภัสราทร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ดร.อรุณี 
แสงวารีทิพย์ ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินระดับการพัฒนา 
และศักยภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศที่น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ 
เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ และข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตลอดจน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560  
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        เมื่อวันอังคารที่  ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง " POWER BI 
DESKTOP เพ่ือการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ" ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรต ิ
จากคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความเข้า ใจด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานด้วยเครื่ องมือ Power BI Desktop 
สามารถน าเขา้ขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึน ารายงานตา่งๆขึน้สู ่Cloud การสรา้ง Dashboard ดว้ย Power BI 
Desktop Visualization และน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัและการด าเนนิชวีติท างานหลงัส าเรจ็การศกึษาตอ่ไป 

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อเรื่อง "POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ"  
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เดือน กันยายน 256๑ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ 
นวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้าน 
ความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้อง 11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 
จ านวน ๕ กิจกรรม โดยวันอังคารที่ ๔ กันยายน และวันพุธที่ ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ ๓ เปลี่ยนไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ 
(Design Thinking)และให้นิสิตท ากิจกรรม Workshop เกี่ยวกับกลยุทธ์การในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ส าหรับ 
ผู้ประกอบการ ผ่านเครื่องมือเพ่ิมก าไรทางการตลาด รวมถึงSMEs ยุคดิจิตอล , ต่อมาเป็นวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน และวันศุกร์ที่ ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ ๔ แผนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อธิบายถึงการวางแผนการตลาดและการจัดการธุรกิจ IT 
ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบของแผนและกระบวนการในการวางแผน และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ ๕ รู้เท่าทันกฎหมายและความคุมครองด้าน IP ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) การวิเคราะห์ที่ส าคัญในการลงทุนและร่วมทุน และให้ค าแนะน าในการน าเสนอรายงานที่ถูกต้อง  

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง   
(Innovative Startup) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
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เดือน กันยายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสา 
และบ า เ พ็ญประโยชน์  โดยมีวั ตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นการส่ ง เสริมให้นิสิ ตมีจิตสาธารณะและปลูกจิตส านึกที่ ดี 
ในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้แลกเปลี่ยน   
ประสบการณ์ในการท างาน โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้อง IF-3C02 IF-3C03 IF-3C04 และ IF-4C04 พร้อมทั้ง พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การซ่อมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
รวมถึงการแนะแนวทางการบ ารุงรักษา และการตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์อีกด้วย 

กิจกรรมจิตอาสา และบ้าเพ็ญประโยชน์ 
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เดือน กันยายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media 
and Interaction Laboratory: DMI) คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ 
ต่อยอดงานวิจัยด้าน AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY ด้วยโปรแกรม UNITY และ VUFORIA ณ ห้อง IF-3C01 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของคณาจารย์และนักวิจัยด้านที่ 
เกี่ยวกับ Augmented Reality/Virtual Reality ส่งเสริมให้คณาจารย์น าความรู้ด้าน Augmented Reality/Virtual Reality 
ไปประยุกต์ใช้ได้ และในกิจกรรมนี้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้  และทดลองปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงแล้ว ยังได้ 
ประสบการณ์ท่ีสามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้าน Augmented Reality/Virtual Reality 
 ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia 



   วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วศิวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล า้ นา้ไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง   
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 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สภาเทศบาลต าบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรม 
และสัมมนาเพ่ือพัฒนาเพ่ืมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสนเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมและสัมมนา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เสริมสร้างความสามารถในการปฎิบัติงานอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
การบริหารงาน การปฏิบัติ งาน อันจะเป็นการเสริมสร้ างศักยภาพให้กับบุคลากร ทั้ งผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาเพื่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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 หน้า 9 

 

               

เดือน กันยายน 256๑ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการเสวนา 
แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ะ จ า ก นิ สิ ต  ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ณ  ห้ อ ง  IF-7T05 ชั้ น  7 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตของหลักสูตร 
สะท้อนการด าเนินงานของหลักสูตรในฐานะที่นิสิตเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และน าผลจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
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         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านไอทีของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน ๙๕ คน 
เข้าร่วมศึกษาดูงานในงานนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็น 
การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งวัตุถุประสงค์ของกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพ่ือเปิด 
ประสบการณ์การท างานให้นิสิตได้เรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านธุรกิจและในชีวิต 
ประจ าวันได้ ทั้งนี้ ภายในงานมีเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เช่น การประยุกต์ใช้ Big Data และ IoT 
เพ่ือการพัฒนา Smart City การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพ่ืงงานทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ IoT เพ่ือการ 
เกษตรหรือ Smart Farming การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน เช่น Smart Personal Assistant เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้นั้น เป็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นและจะมีผลต่อการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์และมากไปกว่านั้น จะมีผลต่อการพัฒนาอาชีพและทักษะของนิสิต ให้ตรงกับเทคโนโลยีที่ 
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกโฉม อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้นิสิตในการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาหรือต่อยอดการ 
แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษา การคิดหัวข้อโครงการ การแก้ปัญหา และการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านไอทีของนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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