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    เมือ่วนัเสารท์ี ่๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝา่ยกจิการนสิติและสโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ จดัโครงการปจัฉิมนิเทศนสิติ 
ชัน้ปทีี ่๔ และ Informatics Night ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ณ หอ้ง IF-๑๑M๒๘๐ ชัน้ ๑๑ อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ 
โดยในภาคกลางวนัจะมีกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มในการสมัครงาน เทคนิคการใหส้มัภาษณ์งานและการปรบัตวัในการท างานจรงิ 
รวมถงึใหค้ าปรึกษาในการวางแผนการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
    ส าหรบัภาคค่ ามกีจิกรรม Informatics Night ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ ซึง่จะเปน็กจิกรรมการแสดงของนสิติในแต่ละสาขาวชิา 
รวมถงึการมอบเกยีรตบิตัรแก่นสิติทีเ่ปน็คณะกรรมการสโมสรนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑ และมอบ 
ทนุการศึกษาแกน่สิติทีผ่า่นการพิจารณาทนุของคณะฯ ไดแ้ก่ ทนุกจิกรรม ทนุผลการเรยีนดเีดน่ และทนุขาดแคลนทนุทรพัย ์ 

โครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Nights  
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มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 4 โครงการ 
รางวัลที่ 1  ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
(นิสิต นักศึกษา) และเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 มีนาคม 2562 
ชื่อผลงาน แอปพลิเคชันส าหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยี 
ความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
ผลงานจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รางวัลที่ 3 ประเภทโปรแกรมเพ่ืองานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) 
ชื่อผลงาน ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพ่ือการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพ โดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ผลงานจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ) 
ชื่อผลงาน ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม 
ผลงานจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รางวัลพิเศษ อันดับ 2 “ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ) 
ชื่อผลงาน  ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ าแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม 
ผลงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สถาบันอื่นในภาคตะวันออกที่ได้รับรางวัล  จ านวน 3 โครงการ 
รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา) 
ชื่อผลงานวงจรทดลองอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งส าหรับผู้เริ่มต้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง (นักเรียน) 
ชื่อผลงาน  เจ้านายจอมโหด 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) 
ชื่อผลงาน  เพ่ือนรักพิทักษ์เลือด 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 

ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั งที่ ๒๑ (NSC-2019)  

    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลจากการแข่งขัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๑ (NSC-
2019) ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมประกวด เทคโนโลยี 
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth 
Thailand IT Contest Festival: IT 2019) เมื่อวันที่ 
13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยผลงานที่ส่งผ่าน 
ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ได้รับรางวัล 7 โครงการ  
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               ภาพนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน NSC-2019 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

รางวัลที่ ๑ และเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  

 ชื่อผลงาน แอปพลิเคชันส าหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับ

เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

สมาชิก (นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

นายปุณยวีร์ เจริญท้าว  

นายอนันต์ชัย มั่นคง 

นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล 

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
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               ภาพนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน NSC-2019 

รางวัลที่ ๓ ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) 

 ชื่อผลงาน ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพ่ือการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

สมาชิก (นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

นายธีรโชติ บุญคุ้ม 

นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ 

นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
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               ภาพนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน NSC-2019 

รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส้าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)  

(หัวข้อพิเศษ) 

 ชื่อผลงาน ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม 

สมาชิก (นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ 

นางสาวกฤติยา ธิบาย 

นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม 

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
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    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูช้่วยศาสตราจารยก์ฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการ 
สารสนเทศ น าคณาจารย์และนสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ เขา้รว่มโครงการประชุมวชิาการปริญญาตรีดา้นคอมพิวเตอรภ์ูมภิาค 
อาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผลงาน 
จากนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน 46 ผลงาน ได้รับรางวัลดังนี้ 

 รางวัล Excellent ประเภท Oral  
            ชื่อผลงาน REWARDING SMART RECYCLE BIN 
PROTOTYPE DESIGNED FOR SAENSUK SUB-DISTRICT 
     รายชื่อสมาชิก 
          1) นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ 
                 2) นางสาวกฤติยา ธิบาย 
                 3) นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม  
                     นิสิตสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาการส้าหรับนิสิต 
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 

รางวัล ประเภท Oral ประเภท Poster 

Excellent 1 - 

Very Good 7 1 

Good 8 2 

รวม 16 3 


