
 

 

 

    

 

 

    

 

ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือน มกรำคม 2562 

 
 

     

 

 

 

     

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับ

สมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

 📍ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

📍ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 📍ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-020-227 หรือส่งข้อความ 

สอบถามมาในเพจได้เลย  http://it.rmu.ac.th  Facebook Fanpage : 
https://www.facebook.com/itrmu2551/  ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน 
 

 

      

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

ส าหรับผู้ผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ซึ่งผลการตัดสินการ

ประกวดมีรายละเอียดดังนี้ 

รางวัลผลงานยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติ

บัตร 

นายพิจิตร บรรลุสันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน 

รางวัลผลงานดีเด่น 5 รางวัล เงินรางวัล 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

1. นายธนภทร ยศดา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นายวรพงษ์ สีวอระสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นายปฏิภาณ พันธุ์สุวอ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน 

4. นางสาวนริศรา เวฬุบับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นายกฤษณะ เจริญศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        เม่ือวันที่ 13 ม.ค. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด

อบรมและทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพ

นักพัฒนาระบบ (Developer) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งท า

หน้าที่ พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาก าลังคน และ

ผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์

ไอที จ ากัด ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านความรู้ให้กับบุคลากรด้านไอที อีก

ทั้งเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้

มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วม 

จ านวน 100 คน ซึ่งทางบริษัทก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจคะแนนแล้ว

จะแจ้งให้ทราบต่ อไป ทั้ งนี้ ท างสาขาวิชาเทคโน โลยีสารสน เทศ 

ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ ง 2 ท่านจาก บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยและศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้ความสะดวกในการใช้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ

ด าเนินงานในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

http://it.rmu.ac.th/
https://www.facebook.com/itrmu2551/


 

 
 

 

      วันที่ 4-15 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ได้จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ซ่ึง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าความรู้ตามหลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้

ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา

เพื่อออกไปประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สาขาเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมช่ัน ขอแสดงความยินดีกับพี่ปี 

4 นายพิจิตร บรรลุสันต์และนายปฏิภาณ พันธุ์สุวอ ที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลดีเด่น ในการประกวดออกแบบตรา

สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับรางวลัเม่ือวนัที่ 21 

มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

       เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. – 14.30 น. ณ ห้อง

ประชุมสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีน้องๆนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร จ านวน 45 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ได้เข้ามาท าความรู้จักกับ

สาขาวิชาแบบเจาะลึก การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

อาชีพเสริมขณะเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อน้องๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นาย

บดินทร์ หาญธงชัย เจ้าของกิจการผู้ประกอบการด้านสื่อดิจิตอลทาง 

 

คลื่นวิทยุและอินเตอร์เน็ต “Livefm96.5 มหาสารคาม” ได้ให้เกียรติมา

พูดคุยเสวนาในหวัข้อ “การประกอบธุรกิจออนไลน์” ซึ่งน้องๆและผู้เข้า

รับการรับฟัง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการค้าขาย

ออนไลน์ในขณะเรียนหนังสือต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ ร่วมกับ

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม บริการวิชาการตามความ

ต้องการของชุมชน ข้ึนในวันที่ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. 

– 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 329 คน  คุณครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 

20 คน และอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศสารสนเทศ 35 คน รวมทั้งสิ้น 384 คน โดยมีจุดประสงค์ให้

นักเรียนได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นักศึกษามีความ 

เข้าใจในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชนและ

ท้องถ่ิน ซึ่งตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ ICT 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความความบันเทิง

อย่างครบถ้วน 

 

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมชั่น 

บรรณาธิการ อาจารย์วรรณพร  สารภกัดิ ์, ดร.วีระพน  ภานรัุกษ์ , ดร.ปิยศกัดิ ์ ถีอาสนา 
อาจารย์อดุมศกัดิ ์ พิมพ์พาศรี , อาจารย์ทพิวิมล  ชมพคู า , อาจารย์อ านาจ  แสงกดุเลาะ  
นายธนฤต  วิชยัวงษ์ , น.ส.ศรีวิไล  นิราราช , นายนิรุตต์  บญุคง , นายพลวฒัน์  อฐันาค  

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


