สำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนทั้งหมด 5 หลักสูตรดังนี้
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
วท.บ. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุ ก หลั ก สู ต รได้ ผ่ า นกรอบตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(TQF:HEd)

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จุ ด เด่ น : ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถท างานได้ ตรงสายทั้ ง บริษั ท เอกชน
หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เรียนจบแล้วมีบริษัทรองรับเข้าทางาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จุดเด่น : มุ่งผลิต
บัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้โปรแกรมในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก ตกแต่งรูปภาพ ตัดต่อวิดีโอ ถ่ายภาพและสร้างงาน
การ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2D และ 3D การพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้งยัง
สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้
สาขาวิช าภู มิ ส ารสนเทศ จุ ด เด่ น : ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIT) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรเพื่ อวางแผน
พัฒนาและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพ
ขององค์กรในท้องถิ่น มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความสานัก
ต่อสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จุดเด่น : มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร สมารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ

ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2561
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในห้องเรียน บน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่น : มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถปฏิ บัติ งานได้ตรงความต้องการขององค์กรและทั น กับสถาณ
การณ์ของการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติพร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2561 โดยตั้ง
องค์กฐินสามัคคีในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาฯ ในงานมีพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ขบวนแห่
ต้น เงิน ของบุ ค ลากรจาก กอง/ส านั ก /ศู น ย์ /สถาบั น และคณะต่ างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนมายังบ้านโนนศรีสวัสดิ์

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่
16-19 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ วั ด เทตเจติ ย าจารย์ (น้ าตกแม่ ก ลาง)
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า พี่ปอ อาทิตย์
นันทประดิษฐ โปรแกรมเมอร์ จาก ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
กลับมาถ่ายทอดความรู้และดูแลน้อง ๆ ทางสาขาวิชาฯขอขอบคุณ
ศิษย์เก่าทุกคนนะครับ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาน้อง ๆ รวมถึง
หาสถานที่ฝึกงานให้กับน้อง ๆ และหาสถานที่ทางานให้น้องเมื่อ
เรียนจบ ทราบว่าตอนนี้มีรุ่นพี่หลายกลุ่มกาลังเตรียมหลักสูตร เพื่อ
กลับมาพัฒนาน้อง ๆ เข้าสู่สถานประกอบการ ดังนโยบายสาขาที่ว่า
“ส่งลูกศิษย์ถึงเป้าหมาย คือเรียนจบแล้วมีงานทาทันที” นอกจากนี้
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ที่สาขาวิชา ฯ ได้ดาเนินการทั้งในส่วนของ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ รุ่นพี่ปัจจุบัน รุ่นพี่ศิษย์เก่า และสถาน
ประกอบที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้
ออกบริการวิชาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลวังไม้แดง อาเภอ
ประทาย และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อรองรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษี ใหม่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ยังขาด
บุคคลากรด้านภูมิสารสนเทศมีความต้องการผู้มีความสามารถทางด้าน
แผนที่ โดยหน่วยงานแนะนาให้ทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เน้นพัฒนา
ให้ความรู้ ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับนักศึกษาและ
บัณฑิตให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเข้าทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมาจานวนมาก

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมชั่น
วัน ที่ 24 กั น ยายน 25261 สาขาวิช าเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย และ
แอนิ เมชัน ได้รับเกียรติ จากโรงเรียนเลิงแฝกประชาบารุง อ.กุดรัง จ.
มหาสารคามบรรยายเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทอ
นิ กส์บูรณาการ การเรีย นการสอนตามแนวศาสตร์พ ระราชา ณ ห้ อง
คอมพิ ว เตอร์ โรงเรีย นเลิงแฝกประชาบ ารุง อ.กุ ดรัง จ.มหาสารคาม
ขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสทางสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดอบรมหลักสูตร “
Create Basic Web Application with Spring Boot + MySQL ”
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ต.ค. 2561
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรม โดยใช้ Java Frame Work อีกตัวหนึ่งได้รับความนิยมใช้
ในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษาและพัฒนาจุดเด่นจุดเน้นของสาขาวิชาฯ เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม
พร้อมทางานได้ทันที (Ready to work) ในสถานประกอบการ ใน
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