สำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2561 ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2561 คณ ะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ร่ ว มงานสถาปนาเมื อ ง
มหาสารคาม ครบ 153 ปี โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระ
เจริญราชเดช (ท้าวกวด) ณ สวนสาธารณะ หนองข่า ทั้งนี้เพื่อราลึก
ถึงคุณ งามความดีของท่านเจ้าเมืองที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของชาว
มหาสารคาม และเพื่อเชิดชูเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดย
พร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ทุกวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี จึงถือ
เป็น วัน สาคัญ ทางประวัติศ าสตร์ของมหาสารคาม เนื่ องจากในปี
พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช (กวด) มีดาริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม
โดยได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระองค์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคาม
ขึ้น โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช (กวด) เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแล
และสร้างความเจริญให้กับเมืองมหาสารคาม

ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหำคม 2561
ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที ” ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ครู จั ด การอบรมในเดื อ นสิ ง หาคม จ านวน 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่
หลัก สูต รการประยุก ต์ ใช้ ไอซี ที ในการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน รุ่น 002 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา รุ่น 002 และหลักสูตรการวิจัยแบบ R&D เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ไอซีที รุ่น 001 โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม
จานวน 113 คน

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม “เข้าค่ายหุ่นยนต์” ให้กับนักเรียนที่
โรงเรียนบ้านนาฝาย ตาบลดงดวน อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เมื่ อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยชุ ม นุ ม ไอที น าน้ อ งๆปี 1 ปี 2 และ ปี 3 ท า
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ ณ วัดป่าปัญญาธโร
บ้านหนองแข้ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้ ว ยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ ง หมด จ านวน 150 คน ซึ่ ง ในงานดั ง กล่ า ว
นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว ชุมนุมไอทีได้รวบรวมปัจจัยซื้อเครื่องตัด
หญ้าถวายวัด จานวน 1 เครื่อง และ ถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนซื้อ
กระเบื้องปูพื้นศาลา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาส
ทาบุญในช่วงเข้าพรรษา อีกด้วย

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมชั่น
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน “ชนะเลิศ” การประกวดคลิปวีดีโอ รณรงค์การลด
การใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีการ
ผลักดัน ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ใน
การประกวดครั้งนี้สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นว่า
โครงการประกวดในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาภายในสาขา จึง
ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการ จานวน 8 ผลงาน เพื่อ
เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน ส่งผลให้นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000
บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลชมเชยเงินรางวัล 1,000
บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการรับมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้มอบรางวัลในการจัดงานครั้ง
นี้ ณ.ห้องประชุม Conference room 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ
Innovative Design Workshop ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 24
Hours of Innovation ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน
พ.ศ. 2561 โดยใน Workshop นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Design
Thinking Process และ Creative Problem Solving (CPS)
Process ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยใน Workshop นั้น นักศึกษาจะได้
ทางานเป็นทีมตลอดเวลา เรียนรู้ ทักษะการออกแบบที่เน้นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายของนวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง
ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถึง 105
คน

บรรณาธิการ อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ , ดร.วีระพน ภานุรักษ์ , ดร.ปิ ยศักดิ์ ถีอาสนา
อาจารย์อดุ มศักดิ์ พิมพ์พาศรี , อาจารย์ทพิ วิมล ชมพูคา , อาจารย์อานาจ แสงกุดเลาะ
นายธนฤต วิชยั วงษ์ , น.ส.ศรี วิไล นิราราช , นายนิรุตต์ บุญคง , นายพลวัฒน์ อัฐนาค

