
  วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะศูนย์
ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ในการจัดโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth National 
Software Contest:NSC2022) รอบน าเสนอผลงาน ในรูปแบบออนไลน์ (Online Presentation) เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสและเวทีคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
มีความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของประเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต ร่วมน าเสนอผลงานทั้งหมด จ านวน 
๖๒ ผลงาน จากโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ โครงการ จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก เพ่ือ
คัดเลือกทีมเพื่อเข้าร่วมน าเสนอผลงานรอบชิงที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อชิงรางวัลและ
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24  

(The Twenty-Fourth National Software Contest:NSC2022) รอบน าเสนอผลงาน 

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องปฏิบัติการวิจัย Informatics Fabrication Laboratory 
(Fablab) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ Fablab@INFORM Talk ในหัวข้อเรื่อง ระบบสมอง
กลฝังตัว (Embedded Technology) อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เวลา ๘:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น. โดยวิทยากรได้รับ
เกียรติจาก ดร.เกสร กาลจิตร์ จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบและเครือข่ายอัจฉริยะทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล มาให้ความรู้ แนะน าระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบ และ
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศให้ความสนใจและเข้ารับฟัง
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนและการออกไปฝึกปฏิบัติงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการ Fablab@INFORM Talk ในหัวข้อเร่ือง  

ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) 

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องปฏิบัติการวิจัย Informatics Fabrication Laboratory 
(Fablab) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การควบคุม
อุปกรณ์ IoT ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ( IoT Mobile App Workshop) ณ ห้อง 5T01 อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๗:๐๐ น. โดยพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนิสิตผู้เข้าอบรมทั้งในออนไลน์ และ
ในที่ตั้ง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีค าดี และอาจารย์พลวัต ช่อผูก อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ การควบคุมอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างแอพพลิเคชันด้วย BLYNK และ การเขียน
โปรแกรมเพื่อสั่ง เปิด-ปิด หลอดไฟ ผ่านสมาร์ทโฟน  และในช่วงท้ายของการฝึกอบรมได้มีการน าเสนอชิ้นงานที่ผู้เข้าอบรม
ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผลงานหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ IoT  

ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (IoT Mobile App Workshop) 

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมชุด
ปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI พร้อมสื่อการสอน  ณ ห้อง IF-7T03 ชั้น 7 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยการอบรมได้รับเกียรติจากบริษัท ออโตไดแด็กติก จ ากัด มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนด้านการ
สนับสนุนสายการผลิตในโรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ ของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรมอบรมชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI 

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จัด
บรรยายพิเศษ (กิจกรรม Coaching Online ส าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักษ์ จิต
เงินมะดัน อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ และนางสาวกฤติยา ธิบาย ทีมนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันและได้รางวัลที่ ๒ ในการแข่งขัน NSC 2020 ที่ผ่านมาได้
แนะน าน้องๆในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโปรแกรม แนะน าการเตรียม
ตัวก่อนเข้าแข่งขัน เทคนิคการน าเสนอ การส ารองข้อมูลของโปรแกรมหรือระบบที่จะใช้ในการแข่งขัน ซึ่งในการบรรยาย
พิเศษครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียน และนิสิต ได้รับข้อมูลและเทคนิคที่ส าคัญในด้านต่างๆ พร้อมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในเตรียมตัวก่อนเข้าการแข่งขันต่อไป 

จดหมายข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ฉบับท่ี : ๒ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การบรรยายพิเศษ  

(กิจกรรม Coaching Online ส าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา) NSC 2022 

๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 


