
  สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธรุกิจไทย จดัโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ใหก้ับผู้ปฏบิัตงิานในมหาวิทยาลัยบรูพา ที่เปน็ผู้ประกันตนของกองทนุประกนัสังคม มาตรา 
๓๓ ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจในการไดร้ับสิทธิประโยชนท์ี่พึงจะได้รับจากการท าประกันสงัคมและไดร้ับสิทธิอยา่งเตม็ที่ เมื่อ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ย ในวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน ์Google Meet ณ หอ้งประชุม IF-
212 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รชนมิุข หิรญัสัจจาเลศิ ประธานสภา
พนักงาน มหาวิทยาลัยบรูพา กล่าวเปดิโครงการฯ พร้อมดว้ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชนิสาร คณบดีคณะ
วิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงานโครงการฯ และนางสาวรัชจุฑาภัทร์ ปรัชญาวฒันะกุล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
ส านักงานประกันสังคมชลบรุี ให้เกียรตมิาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ 

  ส าหรับกองทนุประกนัสังคม กองทุนนี้ได้ให้หลกัประกนัแก่ผูป้ระกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมือ่ต้อง
ประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ย ทุพพลภาพหรือเสียชีวติ รวมถึง กรณคีลอดบุตร สงเคราะห์บตุร ชราภาพ และวา่งงาน โดย
แบ่งผูป้ระกันตน จ านวน ๓ ประเภท ประกอบด้วยประเภทท่ี ๑  เป็นผูป้ระกันตน (มาตรา ๓๓) ซึ่งลูกจ้างผู้ซึง่ท างานให้กับ
นายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตัง้แต ่ ๑ คนขึน้ไป ไดร้ับความคุ้มครอง ๗ กรณ ี คอืกรณเีจ็บปว่ย กรณคีลอด
บุตร กรณีทุพพลภาพ กรณเีสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บตุร กรณีชราภาพ และกรณวีา่งงาน ประเภทท่ี ๒ เป็นผูป้ระกนัตน
โดยสมคัรใจ (มาตรา ๓๙) เป็นผู้ประกนัตนโดยสมคัรใจเป็นบคุคลที่เคยเปน็ผู้ประกนัตนมาตรา ๓๓ จ่ายเงนิสมทบก่อนออก
จากมาแล้วไมน่้อยกวา่ ๑๒ เดือนแลว้ลาออกแต่ตอ้งการรักษาสิทธิประกันสงัคม โดยได้รบัความคุม้ครอง ๖ กรณี คือ กรณี
เจ็บปว่ย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวติ กรณีสงเคราะห์บตุร และกรณีชราภาพ และประเภทที่ ๓ เปน็
ผู้ประกนัตนโดยสมคัรใจ (มาตรา ๔๐) เป็นบุคคลทัว่ไปทีป่ระกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบไม่เป็นผู้ประกนัตน
มาตรา ๓๓ หรือผู้ประกนัตนมาตรา ๓๙ โดยไดร้ับความคุ้มครอง กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปว่ย รบัเงนิทดแทนการ
ขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเสียชีวติได้รับเงนิค่าท าศพ กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อน
พร้อมผลตอบแทน และกรณีสงเคราะห์บตุร ได้รบัเงินรายเดือน โดยผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวบ็ไซต ์
www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน ๑๕๐๖ ใหบ้รกิารตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๑ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ น าทมีบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง  

กองทุนประกนัสังคม โครงการดีๆจากสภาพนักงานฯ ม.บูรพา 

๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  



               วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรือ่ง Big Data Architecture Design ณ ห้องประชุม IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะ

วิทยาการสารสนเทศ และผา่นระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ 

ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกลา่วเปิดโครงการฯ ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ อัมพวัน มาบรรยายเปิดเวทีให้บุคลากรในคณะฯ ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่อง Big 

Data Architecture Design ร่วมกัน ทั้งในสว่นของเครื่องมอืที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล , Data stor-

age , การท า ETL ขอ้มูล การ Analyze Data (Query)ไปจนถึงการสร้าง Dasboard นอกจากนี้

ภายหลังกิจกรรมได้มีการพูดคยุและเสวนาเพิ่มเติมเพื่อตอ่ยอดการน า Big Data Architecture Design 

มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนของคณะฯต่อไป 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๑ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Big Data Architecture Design 

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  



               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัด

โครงการสัมมนาการเตรยีมความพร้อมเพือ่พฒันาสื่อการสอนส าหรับ MOOC ผา่นระบบออนไลน ์

Zoom meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าว

เปิดโครงการฯ ซึ่งวทิยากรได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง มาบรรยายให้กับ

บุคลากรในคณะฯ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลนร์ูปแบบ MOOC 

ทราบเทคนิค วิธีการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ที่เนน้ให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๑ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนส าหรับ MOOC 

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  



   เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ
สัมมนาเร่ือง เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก 
ดร.วัลลภ ใจดี และ ดร.พัชรวดี พูลส าราญ มาบรรยายให้กับบุคลากรในคณะฯ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจใน
ภาพรวมและเตรียมการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0) ประกอบด้วย  

•Criteria 1: Expected Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 

•Criteria 2: Programme Structure and Content (โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร) 

•Criteria 3: Teaching and Learning Approach (การจัดการเรียนการสอน) 

•Criteria 4: Student Assessment (การประเมินนักศึกษา) 

•Criteria 5: Academic Staff (อาจารย์) 

•Criteria 6: Student Support Services (การบริการเพ่ือการสนับสนุนนักศึกษา) 

•Criteria 7: Facilities and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก) 

•Criteria 8: Output and Outcomes (ผลผลิตและผลลัพธ์)  

นอกจากนี้ยังแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเตรียมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรอีกด้วย 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๑๑ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการสัมมนาเรือ่ง เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0) 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  


