
 

 

 

 

 

 

    

  

ฉบับที่ 7 ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562 ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

     

 
 

 

    ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม  การจัดการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ  การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ซึ่งการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้ 

     1. กำรเข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรส่งนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึก 

ประสบกำรณ์วิชำชีพแบบสหกิจศึกษำร่วมกับสมำคมกำรค้ำซอฟต์แวร์และธุรกิจ

นวัตกรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

   วันที่  3  กรกฎาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  พร้อม

ด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการส่งนักศึกษาเข้ารับการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา  ร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และ

ธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) ณ ส านักส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งในการเข้า

ร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย  กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์ และธุ รกิจนวัตกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  และยกระดับคุณภาพ

ของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับสถานประกอบการภายใต้หลักสูตร (WIL : Work-Integrate Learning)   

ซึ่งผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  สมาคม  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้

ก าหนดปฏิทินในการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาก่อนที่

สถานประกอบการจะมาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสห

กิจศึกษา  ในเดือนสิงหาคม  2562  นี้  

 

 

 

 

 

     2. กำรกิจกรรมกำรประกวดดำวและเดือนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 "IT RMU FRESHY BOY&GIRL 2019" 

   วันที่  5  กรกฎาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดดาวและ

เดือนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 "IT RMU FRESHY 

BOY&GIRL 2019"  ณ  ห้องประชุมชั้น  5  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งในการ

จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ  กระบวนการคิด  และการ

แสดงออกนักศึกษา  เพื่อเป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเข้า

ประกวดในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. กำรเข้ำร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ประจ าปีการศึกษา  2562  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยในการ

จัดพิธีดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง

ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และเป็นการสืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ในประเพณีฮีต 12 ครอง  14 

 

 

 

 

 

 

     4. กำรจัดโครงกำรท ำบุญคณะเทคโนโลยีสำรสเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

    วันที่  11  กรกฎาคม  2562  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ

ท าบุญคณะ  ประจ าปีการศึกษา  2562  ข้ึน  ณ  ชั้น  1  อาคารคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา  และเป็นการจัดโครงการภายใต้แผนกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา  และแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี

การศึกษา  2562  การจัดโครงการในครั้งนี้  มีผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  

และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน  150  คน  และได้รับเกียรติจาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มา

เป็นประธานในการจัดโครงการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

      5. กำรจัดพิธีไหว้ครู  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจ าปี

การศึกษา  2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดย



 

ในการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับนักศึกษา  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ

ครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็น

สิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป  การจัดพิธีใน

ครั้งนี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วม  จ านวน  150  คน 

 

 

 

 

 

 

 6.  กำรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรกำรเรียนกับกำร

ท ำงำน (WIL : Work-Integrate Learning)   

 วันที่  12  กรกฎาคม  2562  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ใ ห้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการจัดท าแผนการเรียนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับ

การท างาน (WIL : Work-Integrate Learning)  ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  

ชั้น  5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการด าเนินโครงการในระยะที่  

2 ของแผนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการท างาน (WIL : Work-

Integrate Learning)  ของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้

น าเสนอแผนการเรียนต่อวิทยากร  เพื่อรับการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการ

จัดท าแผนการเรียนในแต่ละชั้นปี  เพื่อน าสู่การน าเสนอแผนการเรียนต่อสถาน

ประกอบการ  ในการต่อยอดการท าหลักสูตร  ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้

วางแผนการพัฒนาหลักสูตรของคณะเพื่อเป็นหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการ

ท างาน (WIL : Work-Integrate Learning)  จ านวน  3  หลักสูตร  และได้ก าหนด

แผนในการเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติการเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน  

ในปีการศึกษา  25632  นี้ 

 

    ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้การ

อบรม เชิงปฏิบัติการ 1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมิน 3 ระดับ ปีการศึกษา 

2561" 2. วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 การอบรม “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อ

ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0  ของ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”  

 

 

 

 

 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ข้ึนเมื่อวันที่ 17 – 18 ก.ค. 2562 โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์

และนักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารี

ราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ

ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ให้ความรู้ ผลการด าเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 260 คน ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับและการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 

 

 

 

 

     วันที่ 19 ก.ค. 2562 ณ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา 

จัดกิจกรรมท าบุญสาขาวิชาฯขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรม เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสร้างจิตใจนักศึกษาและบุคลากรให้มี

ความรักความสามัคคี โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้า และร่วม

ท าบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนนเข้าวัด  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    ขอขอบคุณ บริษัท ยานนิกซ์ ที่ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน

การเข้าศึกษาดูงานการท างานของทีมงานระดับโลก ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกฝ่าย 

ทุกคนที่ได้เปิดประสบการณ์ ให้ความรู้ใหม่ๆอย่างเต็มที่ เปิดโลกทัศน์ที่ไม่สามารถ

หาได้ในห้องเรียน ขอขอบคุณพี่ๆฝ่ายบุคคลที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง 

และพี่ๆศิษย์เก่าที่มาต้อนรับน้องๆ 

 

 

 

 

     
 

 

    วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

จัดโครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมก้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน ณ 

ชั้น 3 ตึก 38 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมเพื่อเสรมิสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนึกศึกษา 
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