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กิจกรรมเด่นในเดือนตุลาคม 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ                   
ฉบับที่ ๑๐/256๑            

ประจ าเดือน ตุลาคม 256๑ 
       สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจดหมายข่าว
คณะวิทยาการสารสนเทศฉบับเดือนตุลาคม ในช่วงตลอดเดือนนี้คณะฯได้จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต เช่นกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาสหกิจศึกษา การแข่งขัน Hackathon และกิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดทั้งใน
การเรียน และการทํางานจริงเมื่อจบการศึกษาไป ทั้งนี้จะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความ
พยายาม และความตั้งใจของนิสิตนะครับ 

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

 
   

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

9 – 16
ต.ค. 

โครงการเรียนรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

11 ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning 
และ Deep Learning 

18 ต.ค. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ       
(NSC-2019) 

 18 ต.ค. สานสมัพันธ์ชาว วก.  

18 ต.ค. 

 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา บริษัท เอ โฮสต์ (A-Host)  

๒๐ ต.ค. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU)  

20,27 - 
28 ต.ค. 

โครงการการแข่งขัน Hackathon 

20–21
ต.ค. 

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็น 
ผู้ประกอบการ 

๒4 ต.ค. นิสิตรับรางวัลเกียรติบัตรนักศึกษา IT 
ที่มีคุณธรรม  

๒5 ต.ค. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในรายวิชา 
สหกิจศึกษา บริษัท Jobtopgun 

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  

1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล   
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก   
10 ตุลาคม วันสุขภาพจติโลก   
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
14 ตุลาคม วันลดภัยพบิัติทางธรรมชาติระหวา่งประเทศ   
16 ตุลาคม วันอาหารโลก 
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  
24 ตุลาคม วันสหประชาชาต ิ  

วันส าคัญเดือนตุลาคม 
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

  เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดโครงการเรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Test-Driven 
Development (TDD) With Automating Test” ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น ๗ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยได้รับเกียรติจากคุณ โดม เจริญยศ ต าแหน่ง Founder บริษัท DomeCloud และคุณวีระ เกษตรสิน ต าแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระ 
บริษัท ออด-ดี (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ( TDD) ที่อาศัยหลักการท าซ้ า 
ในวงจรพัฒนาที่สั้น และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางงานวิจัยและในการด าเนินชีวิตท างานหลังส าเร็จการศึกษาต่อไป 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Test-Driven Development (TDD) With Automating Test” 
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Machine Learning และ Deep Learning ณ ห้อง IF-10M56 ชั้น ๑๐ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และท า Workshop กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Machine Learning และ Deep Learning และสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการวิจัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning และ Deep Learning 
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) ในการจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (NSC-2019)ซึ่งทางศูนย์ฯ จัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ ณ ห้องประชุม       
IF-10M56 ชัน้ ๑0 อาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชนิสาร คณบด ีกลา่วตอ้นรบัคณะกรรมการ 
ที่มาร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ส่งมาแข่งขัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้รับรอง 
และมีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการ ซึ่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านเข้ารอบจะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ นี้ และข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงการจากศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
และอีเลก็ทรอนกิสแ์หง่ชาตติอ่ไป 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั งที่ 21 (NSC-2019) 
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์ 
ชาว วก. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรม 
วอล์คแรลลี่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องบริเวณชายหาดบางแสน 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณหาดวอนนภา และกิจกรรมบูมทะเล เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี 
และรุ่นน้อง ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะให้เกิดการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม กล้าแสดงออก และเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในคณะของตนอีกด้วย 

โครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัท เอ โฮสต์ ( A-Host) มาอบรมให้ความรู้ 
และประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การขับเคลื่อนดิจิทัล เพ่ือการเติบโตของธุรกิจ การเตรียมพร้อมสู่การเข้าท างาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดสอบนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษากับบริษัท รวมถึงต าแหน่งงานต่างๆอีกด้วย 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท เอ โฮสต์ (A-Host)  
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เดือน ตุลาคม 256๑ 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจัดท าขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงาน 
แสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT ASEAN ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่งคือ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2. มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต 
ในพิธีลงนามครั้งนี้ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และสถาบันการศึกษาทั้งสี่ ตกลงร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 

เชิงวิทยาการ สร้างความรู้และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันน าไปสู่การสร้างและขยายโอกาส 
การเรียนรู้ทางด้านนี้ ให้กับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป และก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกันในการท ากิจกรรม 
โครงงาน งานวิจัยและพัฒนา ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน โดยตัวแทนแต่ละหน่วยงาน คือ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายก 
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ อาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์, ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, รศ.ดร. สินชัย 
กมลภิวงศ์, รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน, คณบดี 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต  

หลังจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในฟอรัม 
ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยครั้งที่ 2 (The Second AI Forum in Thailand) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใน 
ประเทศไทย (Theme: AI Development in Thailand) 

ระหว่างเวลา 11:30 - 12:00 น. ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์และ ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ า 
เลขาธิการสมาคมปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้อธิบายเรื่องแนวทางความร่วมมือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย (Collaborative AI 
Development in Thailand) รวมทั้งการแนะน าสมาคม และระหว่างเวลา 12:00 -12:30 ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายก 
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้อธิบายเรื่องการออกแบบเฟรมเวิร์คระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Framework Design) และ ระหว่าง 
เวลา 14:30-16:00 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรผู้บริหารและบุคคลทั่วไป และหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ( Train the Trainers) 
ด้านวิทยาการค านวณ วิทยาการข้อมูล การค านวณระดับกายภาพและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้สถาบันทั้งห้ายังตกลงจะมี 
การจัดท าหนังสือต าราเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์ฉบับมัธยมปลายและบุคคลทั่วไปร่วมกัน 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง 
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 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สิริซอฟต์ (Sirisoft) จัดโครงการการแข่งขัน Hackaday ณ ห้อง   
IF-5T05 ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จะเป็นการจัดกิจกรรมอบรม 
Inspiration Talk & Git Hub Workshop ให้แก่นิสิต และในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
จะเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขัน Hackaday ในหัวข้อ  Hackaday : Social Good แบบมาราธอนข้ามคืน ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมแข่งขัน 
รวบรวมทีม ทีมละไม่เกิน ๓-๕ คน เข้าแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บแอพพลิเคชัน ที่มีการแก้ปัญหา ซึ่งทีมใด 
ที่สามารถแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับเป็นไปตามกติกา จะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและเปิดกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพ่ือ 
พัฒนานิสิตให้มีทักษะการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเสนอคุณค่า 
ใหม่ในเชิงธุรกิจ อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมทักษะทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจากการแก้ปัญหาจริงให้แก่นิสิตอีกด้วย 

โครงการการแข่งขัน HACKADAY 
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คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ 
นวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้าน 
ความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้อง 11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 
จ านวน ๒ กิจกรรม โดยวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยมี 
ดร.ทัศนีย์ เจริญพร รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับวิทยากรซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณิชาภา วงศ์ศรีชา ต าแหน่ง HR & 
Admin Manager มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิต ประเภทและ ระดับชั้นของความรับผิดชอบ พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาจาก 
บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตเข้าใจอีกด้วย และในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมในหัวข้อ 
การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับวิทยากรที่มาบรรยาย 
ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณนรินทร์ คูนารา ต าแหน่ง CEO & Founder จากบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชัน มาบรรยายให้ความรู้ 
กับนิสิต ในหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รูปแบบของการประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ อธิบายถึง 
ความส าเร็จและความล้มเหลว รวมถึงปัญหาของ SMEsไทย รูปแบบ ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจประเภทต่างๆ ประเมินความเป็นไปได้ 
ของธุรกิจ และแนะน าโครงการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ 

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง   
(Innovative Startup) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ 



   วิทยาการคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วศิวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการสารสนเทศ            เทคโนโลยีก้าวล า้ นา้ไทยไปสู่อนาคตที่ม่ันคง   

หน้า 10 

 

 หน้า 10 

               

เดือน ตุลาคม 256๑ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายวสันต์  ทัดแก้ว นิสิตสาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ที่ ได้ รับรางวัลเกียรติบัตรนักศึกษา IT ที่ มีคุณธรรม ดี เด่น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2018) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT 2018) สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในนามสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย   

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายวสันต์  ทัดแก้ว นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม ดีเด่น ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ แทนจากบริษัท Jobtopgun มาอบรมให้ความรู้ 
และประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ 
เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการรับสมัครงานด้วยซู เปอร์  เรซู เม่  ( Super Resume) 
การเตรียมพร้อมสู่การเข้าท างาน  การหาต าแหน่งงานที่เหมาะสมรวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะน า 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตที่สนใจฝึกสหกิจศึกษากับบริษัทอีกด้วย 

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บริษัท Jobtopgun 
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