สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้กาหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Technology
and Innovation Management : NCTIM 2018) ในวันที่ 5-6 มีนาคม
2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเป็น
เครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการ จานวน 9 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เพชรบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราช
มงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “เครือข่ายผู้ปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” ขึ้นในวันที่ 10 ก.พ. 2561 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ ในกิจกรรมดังกล่าวได้มี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท
จั ด หางาน จ๊ อ บบี เ คเค ดอท คอม จ ากั ด และบริ ษั ท แม็ ก ซิ มั ส
เทคโนโลยี จากัด ในการ MOU ครั้งนี้มีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งทางบริษัท
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแผนร่วมกันในการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะขั้น สูงด้านคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
นักศึกษา เพื่อเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา
และรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว เข้าทางานในเครือข่ายบริษัทด้าน
อุตสาหกรรมไอทีต่อไป

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับเทศบาลตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ในปี
พ.ศ.2561 ได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ของเทศบาลตาบล
เวียงยอง ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน คณะเทคโนโลยี
สารสเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้
ICT ในการจัดการเรียนการสอน สาหรับผู้สอนระดับปฐมวัย” ในวันที่
19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ธรัช
อารีราษฎร์ และ ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีวาปี มาเป็นวิทยากรในการ
สัมมนา
ผลการดาเนินโครงการได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และเป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมงาน MOU ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 250 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 3 และ 4 จานวน 180 คน และผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
จานวน 70 คน และบริษัท แม็กซิมัส เทคโนโลยี จากัด ได้คัดเลือก
นักศึกษาในสาขาวิชาเข้าทางานในบริษัท จานวน 5 คน ในตาแหน่ง
Java Programmer ประกอบ นายสมเกียรติ ลาไย นายอภิรักษ์
ประทุมมา นายพีระพล พร้อมสุขนายเพทาย ไชยมงคล และนางสาว
พิชญาภัค สีสัน ส่วนที่เหลือกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อไป

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่
มหาวิท ยาลั ย สี เ ขี ย ว” ชิ ง โล่ ร างวั ล พระราชทานสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ได้มี
การประกาศผลรับรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยประกาศผลเข้ารอบ 10 ทีม
สุดท้ายจากทั้งหมด 40 ทีมและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ที่ 1 จากผลงาน ชื่อเรื่อง “เลือกที่จะทา” จาก
ทีมสุดเถีย ดสตูดิโอ โดยได้รับ เกียรติจ ากคณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ
ตัดสินผลงาน ในครั้งนี้ คือ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กากับภาพยนต์ , ผู้
ควบคุมการสร้าง Prachya Pinkaew : Director & Produce. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรีชา สาคร ประธานกลุ่มอีสานชอร์ตฟิล์ม อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และอาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์ประจา
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยงานจัดที่ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โครงการประชาสัมพันธ์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นาโดยประธานสาขา
อ.วรรณพร สารภักดิ์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาได้ออกแนะแนว
การศึกษา เมื่อที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
และ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อใน สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรม
การแนะแนวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศการต้อนรับที่น่า
ประทับใจ และน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร ได้นานักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันเขียน
โปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI (BRU SUMO
CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพุดน้าบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(อาคาร 22 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน ทั้งหมด 14 ทีม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน
เป็นจานวนมาก

ขอเชิญชวนนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานปัจฉิ ม
นิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วันที่ 7 มีนาคม
2561 โดยมีวิทยากรจาก บริษัทยานนิกซ์ มาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนทีมของบริษัท หากใครสนใจ เชิญ
ร่วมกิจกรรมได้ที่ ชั้น 3
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