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กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ครั้งที่ 3

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผานมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จัดโครงตรียมความพรอมในรายวิชา
สหกิจศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ครั้งที่ ๓ พัฒนาซอฟตแวรโดยใชทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา  
JAVA และ C++ ณ หอง IF-6T05, IF-7T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยคณาจารยในหลักสูตรไดใหความรูและ
กําหนดโจทยปญหาใหกับนิสิต พรอมทั้งการเตรียมตัวในการไปสหกิจศึกษาตามหนวยงานตางๆ นอกจากนี้นิสิตไดฝกฝน
และทบทวนการเขียนโปรแกรมตอการไปทําสหกิจศึกษาในชั้นปถัดไป
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พิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ

              เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผานมา คณะวิทยาการสารสนเทศไดจัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ  ประจําป ๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๑ ป ณ โถงชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้ง ผูบริหาร ผูแทนจากสวนงานในมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสาร
สนเทศ รวมปลูกตนมะพราวซึ่งเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา ทําบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแดพระภิกษุสงฆ
และประพรหมนํ้ามนต เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล และรับประทานอาหารรวมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางกัน
      
<<เกร็ดความรูเกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ>>
             คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยา
การคอมพิวเตอร ซึ่งเปนหนวยงานภายใตคณะวิทยาศาสตร ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการประกาศเปน
คณะวิทยาการสารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา หนา 27 เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 178 ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 อาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ไดรับการอนุมัติใหกอสรางในมหาวิทยาลัยบูรพา เปนอาคารสุดทายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
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โครงการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ ในรายวิชา สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร

              เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผานมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จัดโครงการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 
ในรายวิชา 88841759 สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟตแวร หัวขอ "DATA that behind.....Software Engineer duties" โดยไดรับ
เกียรติจากนายประยงค หนูเย็น (บริษัท เวิรคสเวย จํากัด) มาใหความรูแกนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ณ หอง IF-11M280 
ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดรับการถายทอดประสบการณจากผูที่มีประสบการณ 
พรอมทั้งสรางเปาหมายวิชาชีพ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและเปาหมายในการเรียน
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กิจกรรมเตรียมความพรอมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท คลิกเน็กซ จํากัด 

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในรายวิชา
สหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ (ClickNext) มาอบรมใหความรู ประสบการณแกนิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น.  ณ หอง 
IF-6T05, IF-3C04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในกิจกรรมครั้งนี้เปนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลบริษัท 
การเขียนโปรแกรมภาษาตางๆ การเตรียมพรอมสูการเขาทํางาน รวมถึงตําแหนงงานและการจัดสอบนิสิต
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โครงการ “IT ประลองยุทธ ”

              เมื่อวันเสารที่ ๑๙ และวันอาทิตยที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ประจักษ จิตเงินมะดัน ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “IT ประลองยุทธ ” ณ หองโถงชั้น 1 ,หอง IF-6T05, IF-7T05 และหอง IF-11M280 
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งวิทยากรบรรยายไดรับเกียรติจาก ดร.อัครนันท อมรวิริยะกุล ผูจัดการการเรียนรู
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และทีมงาน Recruitment Team ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)มาใหความรู 
วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้เพื่อจุดประกายสายอาชีพและสายงานของชาวไอทีในอนาคต การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อสอดคลองกับสายอาชีพ วิธีการปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและความสําคัญตอการดําเนินชีวิต จึงจําเปนตอง
ศึกษาเรียนรูเพื่อจะไดใชงานไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทายกิจกรรมมีการประกวดการนําเสนอ
แนวความคิดในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่แสนสุข พรอมประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตร
โดย ผูชวยศาสตราจารยกฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เปนผูมอบใหแกนิสิต
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โครงการเสวนาและรับฟงความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธวิชาการรุนที่ ๒๘ 

              วันเสารที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเสวนา
และรับฟงความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธวิชาการรุนที่ ๒๘  ณ หอง IF-5T05 ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการสาร
สนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน รวมถึงระบบบริการ อาคารสถานที่ อุปกรณ
การเรียนการสอน และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันระหวาง
นิสิต และอาจารยคณะวิทยาการสารสนเทศ
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โครงการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ หัวขอ "รูทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020"

              เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จัดโครงการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ สัมมนา
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร ในหัวขอ "รูทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020" โดยไดรับเกียรติจากดร.ชัยพร ทบแป มาใหความรูแกนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ณ หอง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดรับ
การถายทอดประสบการณจากผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และ Data พรอมทั้งสรางเปาหมายวิชาชีพ 
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและเปาหมายในการเรียน
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