
 

 

 

 

 

 

    

 

ฉบับที่ 10 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2561 ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

     

 

 

 

     

    เ ม่ื อ วั น ที่  17 ตุ ล าค ม  2561 คณ ะ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2561 ณ 

ห้ องประชุม 5A ช้ัน  5 อาคาร 38 คณ ะเทค โน โลยีสารสน เทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต 

ชัยเกียรติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์จากคณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การ

เตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับการเข้าปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ“ ทั้ งนี้ เพื่ อ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติงาน

แบบสหกิจศึกษา พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ

เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษา

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จ านวนทั้งหมด 97 คน 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2661 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความ

พร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

Start Up ณ ห้ องประชุม 5A ช้ัน  5 อาคาร 38 คณะเทคโน โลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯและมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐ

เนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ 

 

 

 

ส่ งเสริมให้ อาจารย์ มีความรู้ค วามเข้าใจในระบบความคิดแบบ

ผู้ประกอบการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ Tech Startup ถือเป็นนโยบาย

และแนวทางที่ส าคัญของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

ก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างาน หรือการประกอบ

อาชีพในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล รวมทั้ งแผนยุทศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 20 ปี การจัดโครงการในครั้ง

นี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา ให้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ช่วยงาน การอบรมคูปองครู จ านวน 3 

ทุน ทุนละ 50,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

 

         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมพัฒนานักศึกษาใน

หลักสูตร “การเขียน Mobile App ด้วย Ionic Framework เน้นสร้าง

ง่าย ท าได้จริง” ซึ่งเป็นการแนะน าการเขียน Code ตั้งแต่พื้นฐานจน

สามารถสร้างแอพพลิเคชันได้ และสามารถน าไปต่อยอดต่อไป ภายใต้

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นโครงการสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาฯคือ 

“นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแอพพลิเคชันบนเว็บและ

บนโมบาย พร้อมท างานทุกสถานการณ์ (Ready to Work)” และเป็น

จุดเด่นจุดเน้นของสาขาวิชาฯอีกด้วย ทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 เข้า

ร่วม จ านวน 80 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมงาน Digital 

Thailand Club และบริษัท วโลบล จ ากัด มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมขั่น ขอแสดงความ
ยินดีกับศิษย์เก่า นายธนารักษ์ เสน่ห์วงค์และทีมงาน ได้ชนะการ
ประกวดสื่อวีดิทศัน์ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี ศรีษะเกษบ้าน
ฉัน" ในวันที่  30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมศรีล าดวน 
จงัหวดัศรีษะเกษ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 และ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ 

Innovative Design Workshop ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 24Hours of Innovation  

ซึ่งจะจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยใน Workshop 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ Design Thinking Process และ Creative 

Problem Solving (CPS) Process ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยใน Workshop นั้น 

นักศึกษาจะได้ท างานเป็นทีมตลอดเวลา เรียนรู้ ทักษะการออกแบบที่เน้น

การใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายของนวัตกรรมร่วมกับ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถึง 105 คน ผลการ

แข่งขัน ได้รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขวัญ

ก าลังใจให้กับนักศึกษา เป็นประสบการณ์ที่ดีพร้อมที่จะเก็บเก่ียวความรู้

ความสามารถ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป  

 

      

 

 

 

 

 

 
 

       เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการการสร้างนโยบายสาธารณะ

พลังงานยั่งยนืภาคอีสานระยะที่ 1 พ. ศ. 2561 ในฐานะที่ปรึกษา

โครงการ โดยทางสาขาวิชาได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการ

ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดท าแผนที่ แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ในภาคอีสาน ออนไลน์ โดยในที่ประชุมได้สรุปการจัดท าแผนที่แหล่ง

พลังงานไฟฟ้า ทุกจังหวัดในภาคอีสานแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า

พลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า โรงไฟฟ้าขยะ ปัจจุบัน ผลการ

ด าเนินงานจัดท าแผนที่แหล่งพลังงานไฟฟ้ามีความคืบหน้า 70% ทั้งนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

GIS โดยเสนอให้มีการน าไปใช้ในการจัดท าแผนที่ด้านสาธารณสุขแทน

แผนที่นับ ก้าว เดิม ที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้า โดยมีก าหนดการถ่ายทอด 

ความรู้ในการจัดท าแผนที่ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

 
      

 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

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 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมชั่น 

สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ 


