สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ มหาสารคาม จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่
1/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดประชุม
ดังกล่าวเป็นการติดตามประเมินผลการดาเนินของคณะฯให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของคณะ

ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีท”ี ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนนาข่าวิทยา จัดอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการดาเนินการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ จั ด
โครงการ “ส่ ง เสริ ม การฝึ ก งานภาคอุ ต สาหกรรมและสหกิ จ ศึ ก ษา”
ให้ กับ นั ก ศึก ษาชั้ น ปี ที่ 3ระหว่า งวั น ที่ 12–14 มกราคม 2561ณ
ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ วเตอร์ IT413 คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคอุตสาหกรรม และสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศุภชัย จิวะรัง
สินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy ของบริษัท Oracle
Corporation (Thailand) มาเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร “Oracle
Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เมื่อ วัน ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 คณะอาจารย์ และนั กศึ กษาจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชม ศึ ก ษาดู ง าน
กระบวนการผลิตงานแอนนิเมชั่นอย่างครบวงจร ของบริษัท กันตนา แอ
นิเมชั่น สตูดิโอ จากัด โดยมี คุณทรงชัย อุบลเผื่อน CG Supervisor
VFX บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จากัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ
พร้อมบรรยายกระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่นในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
น้องๆ ที่มีความรัก ความสนใจ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ของไทย ซึ่งนักศึกษาได้ซักถามพี่ๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือของนักศึกษาต่อไป

ความเรียบร้อย นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการอบรมและตั้งใจ
ไขว่คว้าความรู้จากท่านวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.กาญจนา หิน
เธาว์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล และดร.วราวุธ วรานันตกุล จาก
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิยาลัยมหาสารคาม มาบรรยาย
ให้ความรู้ในครั้งนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทาการเขียนบทความทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการทาโครงงาน งานวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม และส่งเสริม การฝึกเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์บทความ
ทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการต่อยอดสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 27-28
มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การดาเนินโครงการเป็นไปด้วย

ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2561 สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสนาความรู้ตามหลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้าง
เสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
ออกไปประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพต่อไป
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