
 

 

 

 

 

 

    

 

ฉบับที่ 7 ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

     

 
 

 

    เม่ื อวันที่  23 กรกฎ าคม 2561 คณ ะเทค โน โลยี สารสน เทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจ านวนมาก พิธีไหว้ครูจัดข้ึนเพื่อให้

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษาได้

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความส าคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตส านึก

ที่ดีให้แก่นักศึกษาในการท าความดีให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอันก่อให้เกิด

ความสามัคคีให้ด ารงอยู่สืบไป ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มี นางสาวณัฎฐกานต์ 

เยาวพันธุ์ รักษาการนายกสโมสรนักศึกษา ได้น ากล่าวค าบูชาครู 

ปฏิญาณตน (ร้องเพลงพระคุณที่สาม) และพิธีเชิญพานไหว้ครู โอกาสนี้ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารี ราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้รับมอบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา มอบ

ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด และ

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นหรือนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียง

แก่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สุดท้ายได้กล่าวให้โอวาทแก่

นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

  

  

เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การ

ต้อนรับ เยี่ยมชมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นความคิดเห็นของการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

     ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีท”ี ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

ครู จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561, รุ่นที่ 2 

วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 และหลักสูตร การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 

2561 โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ TM-PLC ช้ัน 2 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 



 

 

 

 

 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 79 คน 

และรุ่นพี่ทุกช้ันปี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวนรวมทั้งสิ้น 250 คน 

ในกิจกรรมมีการบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนน้องใหม่ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่

รหัสน้องรหัส และกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคี ในกลุ่มครอบครัวไอที ทั้งนี้มี

อาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่นตลอดงาน 

 

 

        บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จ ากัด และ เอไอเอส ได้จัดการ

ประกวดมิวสิควีดีโอ โครงการ Topline Digital Creator Awards หรือ 

TDCA ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2017 ภายใต้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่าย

เพลง ท็อปไลน์มิวสิค เปิดรับสมัคร นิสิต- นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 

ทั่วประเทศในการประกวดครั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ได้สง่นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่

นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และ เปิดโอกาส

ประสบการณ์ในทางด้านวิชาชีพเพื่อน าไปใช้ในอนาคต ต่อไป ทางบริษัท 

ท็อปไลน์ดิจิตอลจึงได้มอบรางวัลให้แก่ทีม ที่เข้ารอบและวุฒิบัตรให้แก่

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ส่งผลงานเข้าในการ

ประกวดคร้ังนี้ 

 

   
       จากเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดม่ีติดถ้ า 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้จัดท าแผนที่ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน เพื่อการ

ช่วยเหลือ ใช้เป็นแผนที่ติดตามการเปลี่ยนต าแหน่ง โดยผู้ปฏิบัติการ

ภาคสนามทุกเข้าถึงผ่านมือถือได้ตลอดเวลา ต าแหน่งปัจจุบันของหน่วย

ซีล  และการน าทางในการส่งก าลังสนับสนุน ลงพื้นที่ ของทีมส ารวจ 

รวมถึงศูนย์ประสานงานในการวางแผน ประชาชนในการติดตาม

สถานการณ์ จัดท าข้ึนในวันที่ 26 มิถุนายน 61  โดยประสานงานกับ

หลายหน่วยงานข้อมูลอัฟเดทต าแหน่ง Real Time จาก ศูนย์ปฏิบัติการ

ข้อมูลธรณี  กองทับบก,  หน่วยซลี, International rescue teams, US 

: navy, Chinese, Uk, ทีมส ารวจ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขาภาคใต้ 

หน่วยกู้ภัย, สมาคมขุดเจาะน้ าบาดาล ซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยใช้เป็นแผนที่

หลักในการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาทั้งบนมือถือและ 

laptop ซึ่งมีความสะดวกกับทีมปฏิบัติงานภาคสนาม   

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/pSHoyVQqQ4J2 

 

        วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่ง

จัดข้ึนในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย 

ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู รู้คุณ

ของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อ

ศิษย์ และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดแฝงสาระที่เป็นคติธรรม

สอนใจมากมาย และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน 

ตลอดจนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันไหว้ครู

ดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใน 

หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม จึง

ได้จัดท ากิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ข้ึน ในโอกาสอันดี

ที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้

ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอดเวลาการ

เป็นนักศึกษา ไปเม่ือวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00-16.30 

น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน 3 

อาคาร 38 

 
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 
 

สำขำวิชำภูมสำรสนเทศ 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

https://goo.gl/maps/pSHoyVQqQ4J2

