
 

 

 

 

 

 

    

 

ฉบับที่ 1 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

     

 
 

 

   

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00  น. คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดประชุมอาจารยและบุคลากร ประจําภาค

เรียนที่  2/2560 ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ัน 1  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยในการจัดประชุมดังกลาวเพื่อเปน

การวางแผนและเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน  กอน

การเปดภาคที่ 2/2560  และเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ของสาขาวิชา  อีกทั้งเปนการแจงขาวสารและแนวทางในการดําเนินงาน

ของคณะใหกับอาจารยและบุคลากรไดรับทราบ  ในการจัดประชุม

ดังกลาวมีอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมจํานวน  30  คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

      

     โครงการอบรม “ใหความรู เพื่อสงเสริม ดิจิทัลชุมชนตนแบบ 

(Digital Community)” ศูนยการเรียนรู “ไอซีที” ชุมชน นําโดย ผศ.ดร.

วรปภา อารีราษฎร ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู “ไอซีที” ชุมชน พรอม

ดวย ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

วิทยากรฝกอบรมของศูนยการเรียนรู “ไอซีที” ชุมชน  ไดออกอบรม

ใหบริการความรูเพื่อสงเสริมดิจิทัลชุมชน โดยรวมกับ กสทช. และ

โรงเรียนบานโสกกาว ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย

ฝกอบรม ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน หนวยงานในพื้นที่ ผูนําทองถ่ิน  

 

 

 

 

ผูนําชุมชน ผูประกอบการรายยอยในพื้นที่ กลุมอาชีพตางๆ (เกษตรกร, 

OTOP, SME) และประชาชน  อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให 

ประชาชนในพื้นที่ มีความรู ความเขาใจ ดานสิทธิของผูบริโภคในกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และการ 

ใช อิน เตอร เน็ตในการสืบคนขอ มูล เพื่ อประโยชน ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน สามารถนําขอมูลไปสรางหนารานเพื่อนําสินคาในแตละ

ชุมชนขายออกสูตลาดผาน Digital Community (โครงการดิจิตอล

ชุมชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

     เม่ือวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ัน

พื้นฐานใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 2–3 ในหลักสูตร “การพัฒนาแอพพลิเค

ชันเบื้องตน ดวยโปรแกรมภาษา Java โดยใช Struts 2 Framework + 

bootstrap” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ัน 4 อาคารศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สํานักงานศูนยการเรียนรูไอซีที ชุมชน 



 

เตรียมความพรอมในการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงข้ึนไป ในการอบรม

มีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 28 คน ผลการอบรมพบวา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบงานไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เม่ือวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรม

พัฒนาทักษะดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง ในหลักสูตร 

“การพัฒนาแอพพลิเคชันดวยภาษา JAVA ดวย Struts2 Framework + 

bootstrap+JDBC MySQL”ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 2–4 หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 4 อาคารศูนยการ

เรียนรูไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ซึ่งไดรับความรวมมือจากศิษยเกาซึ่งเปนโปรแกรมเมอรจาก

หลายบริษัท นําโดยบริษัท แม็กซิมัสเทคโนโลยี จํากัด มารวมเปน

วิทยากรอบรมในคร้ังนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูสถาน

ประกอบการ ในการฝกงานภาคอุสาหกรรมและสหกิจศึกษาตอไป ใน

การอบรมมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 59 คน ผลการอบรม

พบวานักศึกษาสามารถพัฒนาระบบงานไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

     เม่ือวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด ข้ันสูง” ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 3-4 โดยไดรับความอนุเคราะห

จาก นายวิทวัช มโนธรรม ตําแหนง Programmer บริษัท Abzolute 

Techno One จํากัด มาเปนวิทยากรในการอบรมคร้ังนี้ ซึ่งเปนศิษยเกา

ของสาขาฯ วัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสู

การฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา และเตรียมความพรอมเพื่อ

เพิ่มทักษะใหกับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 

 

 

 

    เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ไดสงนักศึกษาเขารวมสงขอเสนอโครงการเพื่อแขงขันในโครงการ “การ

แขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC2018) คร้ังที่ 

10” จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) และไดผานการคัดเลือกรอบแรก จํานวน 5 กลุม ดังนี้ 
ช่ือโครงการ นักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา 

1. ระบบเช็คช่ือเขาช้ันเรียนดวยเทคโนโลยี

บีคอน 

นายจักรกฤษณ ศิริมา 

นายชินดนัย แสนหลา 

อาจารยวรวิทย สังฆทิพย 

2. แอปพลิเคชันศูนยกลางจองสนาม

ฟุตบอลหญาเทียม  

นายไพรัช เหลามูล  

นายศรัญู เทียมทะนงค  

อาจารยวรวิทย สังฆทิพย 

3. ระบบวิเคราะหอาการของโรคผูสูงอายุ นายติวัต สินธุเนตร 

นายรัฐชาติ วรรณพงษ 

อาจารยอิสรา ช่ืนตา 

4. การพัฒนาระบบประวัตกิารเขารับการ

รักษาของผูปวยโดยใชเคร่ืองสแกน

ลายนิ้วมือ 

นายวีรพล ศรีขนเห่ียว 

นายภานุวัฒน บุญภิละ 

อาจารยอิสรา ช่ืนตา 

5. ระบบรักษาความปลอดภัยลานจอดรถ

โดยใชเทคโนโลยีRFID และกลองเว็บแคม 

นางสาวอภิญญา คาทิพาท 

นางสาววัชราพร วงศอา

มาตย 

อาจารยจารุกิตติ์ สายสิงห 

ไดเขารับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ หองประชุมพีระสิทธิ์ คํานวณ

ศิลป ช้ัน 1 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    โครงการประชาสัมพันธสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นําโดยประธานสาขา       

อ.วรรณพร สารภักด์ิ พรอมดวยอาจารยในสาขาวิชาไดออกแนะแนว

การศึกษา เม่ือวันศุกร ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ร.ร.สารคามพิทยา

คม วันจันทร ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ร.ร.ผดุงนารี อ.เมือง

มหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธสาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมการแนะแนวเปนไปดวยความเรียบรอย 

บรรยากาศการตอนรับที่นาประทับใจ และนองๆ นักเรียนใหความสนใจ

เปนอยางดี 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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