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21 - 24 มกราคม 2564 

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 13

(2021 - 13th International Conference on Knowledge and Smart Technology: KST)

           หองปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศรวมมือกับ ๘ มหาวิทยาลัยชั้นนํา
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 13 (2021 - 13th International
Conference on Knowledge and Smart Technology: KST) ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หองประชุม
IF-212 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตั้งแตป 2009 ถึงปจจุบัน มีผูใหความสนใจและสงบทความเพื่อพิจารณา
ในงานประชุมวิชาการจํานวนมาก จากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลก ในปนี้มีนักวิจัยใหความสนใจและสงบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพในงานประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น ๙๖ บทความ และมีบทความวิจัยที่ผานการพิจารณาจากผูพิจารณาบทความทรงคุณวุฒิ
จากประเทศตางๆ จํานวน ๔๔ บทความ คิดเปนรอยละ ๔๕.๘๓ โดยไดรับเกียรติจาก Dr. Seishi Takamura, (IEEE Fellow) IEEE
Region 10 (Asia Pacific) Strategic Planning & New Initiatives Committee Chair มาเปน Keynote Speaker เพื่อบรรยาย
ในหัวขอ Latest advances in video coding technology for next generation communications ซึ่งในชวงสถานการณไวรัส
โคโรนาระบาดนั้น การประชุมวิชาการ KST-2021 จึง ดําเนินการเปนรูปแบบออนไลน (Online) โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารย
ดร.โกสินทร จํานงไทย ผูทรงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ เปนประธานกลาวเปดการประชุม ทั้งนี้้เปน IEEE Member 
จํานวน ๒๐ คน และผูเขารวมประชุมออนไลนกวา ๘๐ คน ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  
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10 กุมภาพันธ 2564  ณ หอง IF-10M60

อธิการบดีประชุมรับฟงและปรึกษาหารือแนวทาง
การบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฉบับใหม

         เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ที่ผานมา รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกวิทย โทปุรินทร 
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
เขารวมประชุมรับฟงและปรึกษาหารือแนวทางการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ หองประชุม IF-10M60 อาคาร 
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของคณะฯใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และการจัดระบบการบริหารงานภายในคณะฯ รวมถึงการดําเนินงานสวนอื่นๆ ภายในคณะฯรวมกับบุคลากร และ 
คณะกรรมการประจําคณะ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ) 
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11 กุมภาพันธ 2564 
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 23 

(The Twenty-Third National Software Contest : NSC2021) รอบกอนชิงชนะเลิศ

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนยประสานงานภาคตะวันออก รวมกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดจัดโครงการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third National Software Contest:NSC2021) รอบนําเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน (Online
Presentation) ณ หองประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปนการสรางโอกาสและเวทีคนรุนใหมได
พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟตแวรคอมพิวเตอร ชวยสรางนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความสามารถสูงใหกับวงการ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต รวมนําเสนอผลงานออนไลนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
นวัตกรรมความคิดสรางสรรครวมกวา ๘๖ ผลงานจากรอบแรกมีผูสนใจเขารวมสมัครโครงการมากกวา ๗๕๐ คนจากจํานวน
๒๔๖ โครงการจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันในเครือขายรวมตรวจผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเดนเขาสูรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลการพิจารณามีโครงการไดรับเงินทุนสนับสนุนผลงานรอบ ๒
จํานวน ๓๗ ผลงาน และเขารอบชิงชนะเลิศ ๒๐ ผลงานที่จะจัดขึ้นในระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อชิงรางวัล
และถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับผลงานของดร.พิเชษ วะยะลุน อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
และนางสาวอรอนงค สองสอน นิสิตผูพัฒนา ที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศในหัวขอ "ระบบฟารมอัจฉริยะสําหรับกลวยไมสกุลแวนดา 
บนพื้นฐานเครื่องจักรการเรียนรูและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง" หมวดโครงการ : โปรแกรมเพื่อการประยุกตใชงานสําหรับสื่อสาร 
ระหวางสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)      
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            คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ทุกสาขาวิชา) 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเขารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ ถึง วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

16 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2564  

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเขารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย

กําหนดส่งใบสมัคร ตังแต่วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564

ปิดรับสมัคร วันที 5 มีนาคม 2564  
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