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คณะวิทยาการสารสนเทศ 
Faculty of Informatics 

 

กิจกรรมเด่นในเดือนพฤศจิกายน 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ ๑๑/256๑            

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 256๑ 

       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดือนพฤศจิกายน ในช่วงปลายเดือนนี้และต้นเดือนธันวาคม
เป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2561 น้องๆนิสิตหลายคนกําลังตั้งใจเตรียม
อ่านหนังสือและทบทวนความรู้กับสิ่งที่ได้เรียนมา รวมถึงกิจกรรมที่ทางคณะจัดเพื่อให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่เพ่ิมพูนมากข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้นิสิตสามารถนําไปใช้ใน
การสอบ และต่อยอดในการทํางานเมื่อจบออกไปได้อีกด้วย  

 สําหรับกิจกรรมเดือนถัดไป คณะฯ ก็ยังมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยกิจกรรมจะเน้นวิชาการ ความรู้ที่อัดแน่น ซึ่งทางคณะฯ หวังว่าทุกท่าน
จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจ และได้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ 
หากท่านมีข้อติชม ข้อเสนอแนะอะไร หรืออยากได้ ความรู้อะไรเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้
โดยตรงมาที่งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศได้นะครับ  

 
   

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

๑ พ.ย. - คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ             
- Informatics Game                           
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา บริษัท PRISM 

๘ พ.ย. -พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ระดับอุมศึกษา ๑๑ สถาบัน     
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา บริษัท ซีดจีี (CDG 

๑๑ - ๑๗
พ.ย. 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรม  

๑๕ - ๒๔ 
พ.ย. 

 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา “Clicknext Camp 
2018@BUU” 

๒๒ พ.ย. โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ เสรีภาพ 
กฎหมาย และจริยธรรม 

๒๙ พ.ย. -โครงการเรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ 
กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวรด์้วยสกรมั 
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา “Cloud Gen” 

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 
บรรณาธิการ : ดร.ประจกัษ์ จิตเงินมะดนั 
กองบรรณาธิการ : นายภูสิต กลุเกษม 

นางสาวเบญจภรณ์ จนัทรกองกุล 
ภาพและข่าว : นายสิทธิพงษ์ ฉมิไทย  
           นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิท์อง 
 
ช่องทางติดต่อ :  
Email: informatics@buu.ac.th 
http://www.informatics.buu.ac.th 
facebook.com/InformaticsBuu 
โทรศัพท์ 0-3810-3061, โทรสาร 0-3839-3245  

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ 

22 พฤศจิกายน วันลอยกระทง 

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษา 

27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ 

วันส าคัญเดือนพฤศจิกายน 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าเยี่ยมชม 
สถานที่คณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง 
พาเยี่ยมชม แนะน าสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิจัย รวมถึงระบบสารสนเทศของคณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ 
การเข้าเยี่ยมชมสถานที่เพ่ือพบผู้บริหาร บุคลากร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส าหรับประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ CUPT QA   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าเยี่ยมชมสถานที่คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ Informatics Game ครั้งที่ 5 ณ โรงพละศึกษา ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานิสิตให้ 
มีร่างกายที่แข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมที่มั่นคง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่ 
คณะระหว่างนิสิตทุกชั้นปี และเล่นกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็น การส่งเสริม 
ให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา โดยภายในโครงการมีการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล 
แชร์บอล แบดมินตันและบาสเก็ตบอล และการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน อาทิ ชักเย่อ เหยียบลูกโป่ง ตีกอล์ฟมะเขือยาว วิ่ง ๑๐ ขา และ 
กินวิบาก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้มีนิสิตเข้าร่วมจ านวน ๒๒๐ คน 

informatics Game  ครั้งที่ 5 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

        เมื่อวันพฤหสับดีที ่๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผา่นมา ส านักงานจัดการศกึษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จดักจิกรรมเตรียม 
ความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้แทนจากบริษัท PRISM มาอบรมให้ความรู้ และประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้อง IF-11M280 
ชัน้ ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนีเ้ป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู ่
การเข้าท างาน การหาต าแหน่งงานที่เหมาะสมรวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
ส าหรบันสิติทีส่นใจฝกึสหกจิศกึษากบับรษิทัอีกดว้ย 

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท PRISM 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น ๑๐ อาคารคณะวิทยาการ 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ สถาบัน อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธาน 
เปิดการลงนามบันทึกความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงาน  ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างพันธมิตร 
เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง 
ผลงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนพัฒนาแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม 
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสายวิชาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ สถาบัน 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียม 
ความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท ซีดีจี (CDG)พบนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ และอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์ 
แก่นิสิต ณ ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ซอฟต์แวร์ที่นิยมในปัจจุบัน การเตรียมพร้อมสู่การเข้าท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงต าแหน่งงาน 
และการจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษากับบริษัท 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท ซีดีจี (CDG) 
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คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Toyohashi University จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ เมือง Toyohashi ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันเสาร์ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม และได้จัดสรรทุน Sakura Science 
ซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน จ านวน ๕ ทุน ดังต่อไปนี้  

๑.นางสาววรินธร ยังกิจการ  
๒.นางสาววรัมพร ยังกิจการ  
๓.นางสาวนิรดา สุขจิตต์  
๔.นายกนต์ธีร์ ค าบาล  
๕.นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ เมือง Toyohashi ประเทศญี่ปุ่น 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท สกายวอล์ตเกอร์คลับ จ ากัด ร่วมกับคณะวิทยาการ 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา e-Sports ในงาน AMD COOLERMATER UNIVERSITY LEAGUE ณ 
ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี 
คณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับทีมงานบริษัท สกายวอล์ตเกอร์คลับ จ ากัด และกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา e-
Sports ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาความรู้และเกิดความเข้าใจในกีฬา e-Sports 
รวมถึงได้ฝึกฝนการวางแผนและการท างานเป็นทีมในการแข่งขันกีฬา e-Sports โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวด 
Cosplay จากชมรม Cosplay มหาวิทยาลัยบูรพา และการแข่งขันเกมส์อีกด้วย 

 คุณรณพงษ์ สุทธิวารี ประธานบริหาร บริษัท สกายวอล์ตเกอร์คลับ จ ากัด กล่าวว่า "กติกาการแข่งขัน 
กีฬา e-Sports ซึ่งเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ คือ กีฬาชนิดหนึ่งที่มีการแข่งขันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่นมากกว่า ๒ 
คนขึ้นไป ทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีม เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการเล่นเกมส์แบบเดิมมาเป็นการแข่งขันหาผู้ชนะ 
อย่างเป็นทางการ โดยรูปแบบจะแบ่งตามประเภทของเกมส์ เช่น เกมส์ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง เกมส์ต่อสู้ เกมส์วางแผนการรบ 
เป็นต้น" ซึ่งเกมส์เหล่านี้ต้องใช้ทั้งทักษะ การฝึกซ้อม การวางแผนกลยุทธ์ การเล่นเป็นทีมและการแข่งขันตั้งแต่ระดับสมัครเล่น 
กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงการแข่งขันตั้งแต่ลีคต่างๆไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬาทั่วไป 

การแข่งขันกีฬา e-Sports ในงาน AMD UNIVERSITY LEAGUE 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  กิจกรรม “Clicknext 
Camp 2018@BUU” ณ ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีนิสิตเข้าร่วมจ านวน ๓๘๐ คน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพ่ือให้นิสิต ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสายงานทางด้านไอที ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตรงจากสถานประกอบการ ท าให้เกิด ความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้าง 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจาก ห้องเรียนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นช่องทางให้นิสิตได้ 
มีโอกาสในการค้นหาตัวตน และเลือก สายงานอาชีพตรงกับความสามารถของตนเอง เห็นมุมมองของสายงานที่นอกเหนือกว่า 
การเขียนโปรแกรม และน าความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและท างานหลังส าเร็จการศึกษาต่อไป 

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรม “Clicknext Camp 2018@BUU” 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ 
สารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง “เสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม"  ณ ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยาย 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ ให้ความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม ซึ่งกิจกรรม 
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตเข้าใจถึงผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ 
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การค านึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อค านึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทาง 
กฎหมาย อย่างข้อบังคับนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้ 
เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมและความประพฤติส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือสอดคล้องกับสายอาชีพและสายงาน
ของชาวไอทีในอนาคต และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
ต่อไป  

โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เรื่อง “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม” 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ "กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ด้วยสกรัม" ณ ห้องบรรยาย IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี 
สุเนตนันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ 
และประสบการณ์ ในศาสตร์ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาบรรยาย ฝึกปฏิบัติการร่วมกันในการท างานเป็นกลุ่ม 
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การของขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยสกรัมให้กับนิสิตในสาขาวิชา ชั้นปีที่ ๓ 
อีกด้วย 

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยสกรัม 
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เดือน พฤศจิกายน 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖ ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับบริษัท 
บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา กิจกรรม “Cloud Gen” ณ ห้อง IF-
4C04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นิสิตคณะวิทยาการ 
สารสนเทศจ านวน ๔๐ คน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ท าให้เกิดความเข้าใจเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน 
และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นช่องทางให้นิสิตได้มี โอกาสในการค้นหาตัวตน 
และเลือกสายงานอาชีพตรงกับความสามารถ ของตนเอง พร้อมทั้งเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต  

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา กิจกรรม “Cloud Gen”  
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