สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดีปีใหม่ 2561 HAPPY NEW YEAR 2018

คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณ
ลานชั้น 1 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาร่วมทาบุญ ตักบาตร โดยมีพระสงฆ์จานวน 5 รูป

ฉบับที่ 2 ประจาเดือน ธันวาคม 2560
ความต้องในการจัดกิจกรรมโครงการค่าย จากการสารวจพบว่า โรงเรียน
ในเขตพื้น ที่ใกล้เคีย ง จัง หวัดกาฬสิน ธุ์ จั ง หวัด ร้อยเอ็ ด และจัง หวั ด
มหาสารคาม ความต้องการให้จัดกิจ กรรมการอบรม “หลักสูตรการ
พัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยเว็บสาเร็จรูป ” เพื่อผู้เข้ารับการอบรมใน
โรงเรียน ได้เอาความรู้ที่รับจากการอบรมไปขยายผลและต่อยอดในชุมชน
ตนเอง ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ผลการดาเนินงาน
โครงการ พบว่า โครงการออกค่า ยบริการวิชาการด้านไอทีตามความ
ต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดการอบรม เป็นจานวน 3
วัน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน (ตึก 38) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญงานด้าน
บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงมีแผนในการจัดโครงการออกค่า ยบริการ
วิชาการด้านไอทีตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ได้ออกสารวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น นักเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน

71 คน นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ มหาสารคาม จ านวน 18 คนและ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 8 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ จานวน 97 คน การประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 จุดแข็ง โครงการ
คือ โครงการได้มีการสารวจความต้องการชุมชนก่อนการจัดการอบรม ผู้
เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการอบรมเป็นอย่างดี สนใจเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ มีการตอบโต้เมื่อมีคาถามระหว่างการอบรม และให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรมต่างๆระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจใน
เนื้อหาการอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี จุดอ่อน
โครงการ คื อ ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมการอบรมน้ อ ยเกิ น ไป
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีจานวนจากัด

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชันได้เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญวันคล้ายวันเกิดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกิจกรรม big cleaning day ทาความสะอาดห้องเรียน
ร่วมกับอาจารย์ประจาสาขา เพื่อให้สภาพแวดล้อมห้องเรียนน่าอยู่มาก
ยิ่งขึ้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ออกบริการวิชาการอบรม
ให้ความรู้การใช้งานและปรับปรุงงานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ซึ่งงานแผนทีภ่ าษี
อบต.แก้งสนามนาง ได้จ้างนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2
สารวจข้อมูลและจัดทาขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ทางสาขาวิชาได้ออกอบรมให้ความรู้ อบต.ใน
จังหวัดนครราชสีมา มาแล้ว 5 ตาบล และมีเป้าหมายออกบริการ
วิชาการในพื้นทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมดงยาง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม และ
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม ในจังหวัดมหาสารคาม ทางสาขาวิชาได้นาโดรน
และกล้องสารวจ ไปให้นักเรียน ฝึกใช้อุปกรณ์สารวจทาแผนทีแ่ ละการฝึก
บินถ่ายภาพทางอากาศ ทัง้ นีท้ างสาขาได้มอบ โมเดลภูมิประเทศผลงาน
นักศึกษาในสาขาให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นสื่อการสอนด้านภูมิศาสตร์
และสังคมศึกษา โดยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสาขาวิชาได้มอบโมเดลภูมิ
ประเทศ เป็นสื่อการเรียนการสอน ไปแล้วทั้งหมด 9 โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 6-21 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ
รร.ในเขตพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครู
แนะแนว เพื่อให้รับทราบถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของหลักสูตร
ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย นาไปสู่การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการต่อไป
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