สำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยำยน 2561

ในนามของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา
อารีราษฎร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง "รองอธิการบดี"

วันที่ 19 ก.ย. 61 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโ,ยี
สารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2561 คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม จั ด ประชุ ม อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ประจาปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมอาจารย์และบุคลากร ซึ่ง
มีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจานวนมาก ณ ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติด้วย
ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุติ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้ เ ดิ น ทางมาพบปะอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดียังได้กล่าวถึงการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของคณะฯ ได้ดาเนินการตามภาระกิจมาโดยดีตลอดและชื่นชม ทั้งนี้ตาม
นโยบายการบริ ห ารจั ด การของอธิ ก ารบดี มองว่ า คณะเทค โนโลยี
สารสนเทศถือเป็นคณะที่ได้เปรียบในการดาเนินงานในยุคเทคโนโลยี 4.0
ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิด "นวัตกรรม" สู่การศึกษาเรียนรู้ของประชาชน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น การเป็ น ตั ว แทนการ
เปลี่ยนแปลง หรือ CA: Change Agent โดยการนา นวัตกรรมสู่การ
พัฒนาจัดการศึกษา "แบบองค์รวม" ให้กับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการสะท้อน
ผลการเรียนรู้ “การนาเสนอผลงานจากการอบรมไปสู่ห้องเรียนหลังอบรม
ของครู ในโรงเรียนเครือข่ายได้ประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อการเรียนรู้อย่างไร”
วัน ที่ 16 กัน ยายน 2561 ณ ห้ องประชุ ม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ ITM
แบ่งปันความรู้สู่โรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ขึ้นในวันที่ วันที่
21-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจุดประสงค์นักศึกษามีความเข้าใจใน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งนี้
สาขาวิชาขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองเตาวิ
ยาคม ที่อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน

ที่ร่วมมือร่วมแรงกันอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ รวมถึง ผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุน และทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในครั้งนี้มา

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ขอแสดงความยินดีกับ
ศิษย์เก่าของสาขาวิชาที่ได้คว้ารางวัล รองชนะเลิศในโครงการ “TAT
StartUP ผู้ประกอบการยุคใหม่” และได้มีโอกาสนาผลงาน AR แอนิเมชัน
ฝีมือคนไทยไปแสดง ณ ประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำวิชำเทคโนโลยีมัติมีเดียและแอนิเมชั่น
เมื่อวัน ที่ 17 กัน ยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิ เ มชั น คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม จั ด โครงการปั จ ฉิ ม นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
(ภาคอุ ต สาหกรรม) โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานและให้โอวาทแก่ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม ประจาภาคการศึกษา 2561)
และภายในโครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน
ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกงาน
ให้แก่นั กศึกษาได้ท ราบและน าไปปรับ ใช้ในการท างานในอนาคตเมื่ อ
สาเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 5-6 กันยายน 2561 สาขาได้จัดโครงการศึกษาดูงานรายวิชา
การจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึกภาคปฏิบัติโดยมีการนาเทคนิคการสอนแบบสถานการณ์
ปัญหาและการทาโปรเจคย่อยเข้ามาใช้ ทาให้นักศึกษาได้ฝึก
กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้
มีกระบวนการให้นักศึกษาได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งมีการส่งเสริมการติวนอกเวลาเรียน ระหว่าง
นักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกด้วย เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียน
โปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญ เข้าสู่สานประกอบการอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป
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