สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จัด อบรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร ประธาน
สาขาแต่ละสาขาวิชา พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นจานวนมาก
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จั ดโครงการสื บสานประเพณี
สงกรานต์ “รดน้าดาหัว” ประจาปี 2561 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วย
คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวัน
สงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
ความเป็น ศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานชั้น 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฉบับที่ 4 ประจาเดือน เมษายน 2561
ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน เปิดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
หน่วยพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้แก่ หลักสูตร 613102005 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และหลักสูตร 613012010 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/view/rmu-ict

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรม Oracle
Excellence Student Workshop 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 28 - 29 เม.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ด าเนิ น
โครงการโดย บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จากัด กับ
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีของ Oracle
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม จานวน 13 แห่ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
จานวน 132 คน ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร จานวน 37 คน
และนักศึกษา จานวน 95 คน ประธานในพิ ธีเปิดโครงการได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรในการอบรม
ได้แก่อาจารย์ศุภชัย จิวะรังสินี จาก บริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ภายใต้
โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โดยมีนักศึกษาใหม่ (รหัส 61) และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561
และเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ในสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ในช่วงเดือนเมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร ได้จัดโครงการ 2 โครงการ 1)ได้จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิ เทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน
ภายใต้ โ ครงการนิ เทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้ านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และการสื่อสาร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้ านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และการสื่อสาร
น าเสนอผลการด าเนิ น การฝึ ก ประสบการณ์ ภาระงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุก
ชั้นปีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการฝึกประสบการณ์ เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ของตนเองต่อไป
2) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร ได้ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการเรียนการสอน ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกิดประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
บรรณาธิการ อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ , ดร.วีระพน ภานุรักษ์ , ดร.ปิ ยศักดิ์ ถีอาสนา
อาจารย์อดุ มศักดิ์ พิมพ์พาศรี , อาจารย์ทิพวิมล ชมพูคา , อาจารย์อานาจ แสงกุดเลาะ
นายธนฤต วิชยั วงษ์ , น.ส.ศรี วิไล นิราราช , นายนิรุตต์ บุญคง , นายพลวัฒน์ อัฐนาค

