
  วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีท าบญุเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวนั
คล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ  ประจ าป ี ๒๕๖๔ ครบรอบ ๑๒ ป ี ณ โถงชัน้ ๑ อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ โดยประธานในพิธีไดร้ับเกียรติจากผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา รศัมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลงัและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบรูพา พร้อมด้วยผู้ชว่ยศาสตราจารยด์ร. กฤษณะ ชนิสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
อาจารย์วิทวัส พันธุมจนิดา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ อาจารย์เหมรัศมิ ์พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนิสติคณะ
วิทยาการสารสนเทศ รว่มท าบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษสุงฆ์ และประพรหมน้ ามนต์ เพื่อให้เกิด
ความเปน็สิริมงคลรว่มกนั  

<<เกร็ดความรู้เกี่ยวกบัคณะวิทยาการสารสนเทศ>> 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจาก
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนว่ยงานภายใตค้ณะวิทยาศาสตร ์ ที่ถูกจดัตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และมกีารประกาศเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๗ เลม่ที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง เมื่อวันที ่
๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ไดร้ับการอนุมตัิใหก้่อสร้างในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคาร
สุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รชักาลที่ 9) 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๒ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ประจ าปี ๒๕๖๔ ครบรอบ ๑๒ ปี  

๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  



               คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่

ภาครัฐ (สวข.) (GBDi) ภายใต้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับ

ทักษะ Big Data ส าหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI ส าหรับนิสิต

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง IF-3C02,IF-3C03 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี Big Data ส าหรับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ 

และองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Big Data วิธีการจ าแนกและจัดการข้อมูล แยกแยะประเภทข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ได้ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ ต่อยอดเสริมสร้าง ยกระดับองค์ความรู้ และเพ่ิมสมรรถนะส าหรับนิสิต นักษาศึกษา ซึ่งเพ่ิมโอกาส ในการ

ท างานด้านเทคโนโลยี Big Data อีกด้วย 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๒ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data  

๑๐ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  



                   วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรม Informatics BUU Virtual Open House ผ่านระบบ

ออนไลน์ Zoom Meeting 

  โดยพิธีเปิดกจิกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกลุ รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและแนะน าให้

รู้จักเกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ รวมถึงหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (CS)โดยมี ดร.พิเชษ วะยะลุน 

ประธานสาขาฯ กล่าวพูดคุยและเปิดวีดีโอแนะน าสาขาฯ จดุเด่นของสาขาฯ การประกอบอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา เป็นต้น และในล าดับถัดไปเป็น

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่อุตสาหกรรมดจิิทัล (ITDI)โดยมี ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน ประธานสาขาฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อมลูหลักสตูร พื้นฐาน

ของการเรียนไอที การด าเนินกิจกรรมของสาขา ฯลฯ ต่อด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ (SE)โดยอาจารย์อภสิิทธ์ิ แสงใส อาจารยป์ระจ าสาขาฯ ได้

แนะน าเกี่ยวกับข้อมลูสาขาฯ การออกแบบโครงสร้างเนื้อหาท่ีมีการเรยีงล าดับอยา่งเหมาะสม ฯลฯ ต่อด้วยสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ

เทคโนโลยีอัจฉรยิะ (AAI)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีค าดี ประธานสาขาฯ ไดเ้ปิดวีดโีอแนะน าจุดเด่นของสาขาฯ การประยุกต์ใช้ AI กับ

ภาคอุตสาหกรรม และในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูล (DS)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ประธาน

หลักสตูร ได้น าเสนอวีดโีอเพื่อแนะน าแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก การท างานวิจัยด้านวิทยาการขอ้มูล รวมถึงอาชีพ

เมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศให้เป็น

ที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและสรา้งความมั่นใจด้านวิชาการความรูแ้ก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม อีกด้วย 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๒ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรม Informatics BUU Virtual Open House  

๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  



   คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ประเทศมาเลเซีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อเรื่อง “User Experience Concept” โดยมีนิสิตทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวัน

เสาร์ท่ี ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการ

สารสนเทศ และดร.อังศุมาลี สุทธภักติ มอบรางวัลให้กับทีมนิสิต ซ่ึงเป็นทีมผสมระหว่างสมาชิกท้ัง ๒ ประเทศท่ีได้รับรางวัล ดังน้ี 

   1. Excellent Teamwork รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 9 และ ทีม 7 

   2. Excellent Project รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 3 

   3. Excellent Presentation รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 1 

   4. Best Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 1 

   5. Malaysia Favourite Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 6 

   6. Thailad Favourite Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 5 

   7. Culture Award ได้แก่ Mr. Anurak Yutthanawa จาก Burapha University และ Mr. Derrick Sim Wei Khang จาก  

      Universiti Tunku Abdul Rahman 

  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจแนวคิดด้านการออกแบบส่วนต่อติดกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ และเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตจากมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rah-

man (UTAR) ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเสวนากับนิสิตเพื่อประโยชน์ให้เข้าใจและมีทักษะด้าน User Experience Conceptอีกด้วย 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๒ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “User Experience Concept” 

๙ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  


