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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
Faculty of Informatics 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ ฉบับที่ 1/2562 ประจ้าเดือน มกราคม 2562 

 

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 
บรรณาธิการ : ดร.ประจกัษ์ จิตเงินมะดนั 
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
                           นายภูสิต กุลเกษม 
                           นางสาวเบญจภรณ ์จันทรกองกุล 
ภาพ : นายสทิธิพงษ์ ฉิมไทย  
ข่าว : นางสาวอรอนงค ์รอ้ยทา 

10 มกราคม ประชุมบุคลากร 1/2562 

16 - 17 
มกราคม 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
วิเคราะห์ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 
แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา 

22 และ 24 
มกราคม 

โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หัวข้อ เทคโนโลยสี าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร ์

23 - 26 
มกราคม 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
2019-11th International Con-
ference on Knowledge and 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระราชทานพร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562  

 

 

“ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เรียกว่า หมาไป หมูมา ในคราวนี้ 
ขออวยพรให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ  

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ  
มีอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สมความปรารถนา 

สมกับทีไ่ด้ช่วยงานกันมา เหนื่อยกันมามาก  
ตลอดปีนี้กม็ีสิ่งทีด่ีๆ ที่เพิม่ขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน 
บุญทั้งหลายนี้น่าจะสนองตอบท าให้ท่านทุกคนได้รับสิ่งที่น่าพอใจ  

ปีหน้าก็เร่ิมปีใหม่ที่สดใส” 

 
28 ธันวาคม 2561 

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

กิจกรรมเด่นในเดือนมกราคม 2562 

กิจกรรมเด่นในเดือนกมุภาพันธ์ 2562 

7 และ 28 
กุมภาพันธ ์

เสวนาและรับฟังความคิดเห็น 
จากนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 –14 
กุมภาพันธ ์

เลือกตั้งนายกสโมสรนสิิต  
ปีการศึกษา 2562  

8 กุมภาพันธ์ วิพากษ์หลักสูตร 
ระดับบณัฑิตศึกษา 

13 - 14 
กุมภาพันธ ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์
โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ตามแนวทาง EdPEx 
เพื่อความเป็นเลิศ"  

ช่องทางติดต่อ :  
Email: informatics@buu.ac.th 
Website: http://www.informatics.buu.ac.th 
Facebook: InformaticsBuu 
โทรศัพท์ 0-3810-3061 (ส านักงานคณบดี)   
  0-3810-3096 (ส านักงานจัดการศึกษา)  โทรสาร  0-3839-3245  
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เดือน มกราคม 2562 

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ส านักงานคณบดีได้จัดการประชุม 
บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม  
IF-10M60 ชั้น 10 เพ่ือเป็นการพบปะหารือในทุกภาคการศึกษาโดยมี 
ประเด็นในการร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2562-2566) 
และร่วมพิจารณาหารือข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้ง 
รับฟังการรายงานผลสถานะทางการเงินของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ครั งที่ 1/2562 

    เมือ่วนัที ่16-17 มกราคม 2562 งานประกนัคณุภาพ คณะวทิยาการ 
สารสนเทศ ไดจ้ดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การวเิคราะหผ์ล 
การประเมนิประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร แบบ AUN-QA 
เพ่ือการพัฒนา  ณ หอ้ง IF-7T04 ชัน้ 7 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สวามนิ ีธรีะวฒุ ิ 
คณะวทิยาศาสตร ์มาเปน็วทิยากรบรรยายและแบง่กลุม่ฝกึปฏบิตั ิQA 
practice and Gap Analysis แกบ่คุลากรคณะวทิยาการสารสนเทศเพ่ือ 
เปน็การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการตรวจประเมนิเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ ์
AUN-QA ระดบัหลกัสตูร (ประเมนิเตม็รปูแบบ 1 ครัง้ ในรอบ 5 ป)ี 
และเพ่ือใหบ้คุลากรของคณะวทิยาการสารสนเทศ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เกณฑ ์AUN-QA ระดบัหลกัสตูร สามารถน ากรอบแนวคดิ AUN-QA 
ไปพัฒนาและบรหิารจดัการหลกัสตูร และการจดักจิกรรมในครัง้นีไ้ดร้บั 
ความสนใจจากบณัฑติวทิยาลยัเขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัดว้ย  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผล 
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา  
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    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัด 
กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ เทคโนโลยีส าหรบัวิศวกร 
ซอฟต์แวร์ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group-CEO,Bitkub 
มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับ Blockchain 
Technology 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ครั งที่ 3  

หัวข้อ Blockchain Technology  

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัด 
กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ เทคโนโลยีส าหรบัวิศวกร 
ซอฟต์แวร์ ณ ห้องเรียนทางไกล MIT ชั้น 5 อาคารเกษมจาติกวณิช 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ เจริญจิต มาเป็นวิทยากรบรรยาย 
ให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับ IoT: พ้ืนฐานการใช้งานอุปกรณ์(Hardware) 
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา IoT และการใช้งาน LINE API และการ 
ควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot การประยุกต์ใช้งาน IoT: Smart 
Home  

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ครั งที่ 3  

หัวข้อ Internet of Thing 
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     ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 11 (2019-11th International Conference on Knowledge and Smart 
Technology : KST) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ Novotel Phuket Vintage Park จังหวัดภูเก็ต โดยความ 
ร่วมมือ จาก 12 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
4) มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 5) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี6) มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั 7) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ ่8) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจนัทบรุ ี9) Korea Institute of Science and 
Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลี 10) Institut Mines Telecom, Telecom Bretagne ประเทศฝรั่งเศส   
11) Toyohashi University of Technology ประเทศญีปุ่น่ และ 12) Waseda University ประเทศญีปุ่น่ ซึง่การประชมุวชิาการ  
KST-2019 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ศาสตราจารย์โกสินทร์ จ านงไทย เป็นประธานกล่าว 
เปิดงาน และอาจารย์เสรี ชิโนดม มอบของที่ระลึก Keynote Speaker ได้แก่ Professor Dr. Albert Y. ZOMAYA (Chair 
Professor of High Performance Computing & Networking in the School of Information Technologies, The 
University of Sydney, Australia) และ Professor Dr. El-ghazali TALBI (Head of the optimization team of the 
Computer Science laboratory, University of Lille, France) ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ KST-2019 “Technology 
Reinforcement and Data Absorption” มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอจ านวนกว่า 60 ผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  

THE 2019 - 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SMART TECHNOLOGY (KST) 

Jan 23 - 26, 2019 @Novotel Phuket Vintage Park, Phuket, Thailand 
Technology Reinforcement and Data Absorption 


