สำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการส่งเสริมการพั ฒนา
วิช าการด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ภายใต้ ง านวัน ราชภั ฏ ตั ก สิ ล าศาสตร์
พระราชา เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ระหว่ า งวั น ที่ 13-15
กุมภาพัน ธ์ 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมการสัมมนานั กศึกษา
ด้านความท้าท้ายในการประกอบธุรกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล2.กิจกรรมการ
แข่ งขั น ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ได้ แก่ 1) แข่ ง ขั น E-Sport (ROV) 2)
แข่งขันบังคับหุ่นยนต์ 3) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย 4) การควบคุมโด
รน (Drone) 5) การแข่งขันเกมส์เพื่อการศึกษา (บิงโก Bingo) โดยใน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน

ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จัดกำรฝึกอบรมให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฟรี ภายใต้งานวันราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 13-15 กุมภำพันธ์ โดยเปิดอบรม 3
หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรแนวทำงกำรสอนวิชำวิทยำกำรคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษำ 2) หลักสูตรแนวทำงกำรสอนกำรเขียนโปรแกรม
Python วิชำวิทยำกำรคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษำ และ 3) หลักสูตร
ขั้นตอนวิธีทำงคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งสิ้น 229 คน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2562
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เมื่ อ วัน ที่ 8 – 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดโครงการ “บริการวิชาการด้านไอทีตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่ น ” ขึ้น ณ อาคารศูน ย์การเรีย นรู้ไอซีที ชุมชน คณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการดาเนินกิจกรรมเป็นการเข้า
ค่ายบริการวิชาการด้านไอทีแบบพี่สอนน้ อง มีกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รูป ”
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งทางสาขาวิชาฯมอบหมายให้ชุมนุมไอทีเป็นผู้
ดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จาก 22 โรงเรียน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสิน ธุ์
และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสนใจจะเข้ามา
เรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2562 ส่วนรุ่นพี่
คือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน มี
อาจารย์สาขาวิชาฯ ดูแลให้การสนับสนุนตลอดการดาเนินโครงการผล
การดาเนินงานพบว่า น้องๆนักเรียนได้รับความรู้และได้เว็บไซต์ตามที่
ได้รับการอบรมมา มีการประกวดความสวยงาม ความเหมาะสม และ
มอบรางวัลในวันปิดค่าย นอกจากนี้น้องๆนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับห้องน้าสะอาด อาหารอร่อยสถานที่ดีมากๆ นักเรียนรู้สึกดีใจที่ได้
เข้ามาสู่ครอบครัวไอที มีพี่ๆดูแลเอาใจใส่ ให้คาแนะนาทุกอย่าง อาจารย์
ใจดีเป็นกันเองมากๆ รู้สึกอบอุ่นมากๆ ตัดสินใจถูกแล้วที่อยากมาเรียน
ที่นี่ ฯลฯ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดาเนินงานครั้งนี้

สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
สาขาขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา ศิริเม็งราช และนายปัฐวี
กรณ์ มาขุมเหล็ก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ชั้น ปีที่ 3 ที่ ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศอัน ดับ 1 การประกวดออกแบบโลโก้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ มหาสารคาม ในงานวันราชภั ฏ ตักสิล า “ศาสตร์
พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 13 ก.พ. 2562

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสาร มุ่งเน้นการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการที่งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 3-4
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 5 คน นักศึกษา 10 คน
กิจกรรมหุ่นยนต์ Sumo

และขอแสดงความยิน ดีกับ นายพงศ์ลือฤทธิ์ มีที นั กศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน รุ่นที่ 1 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี เด่น
ประจาปี 2562 ขึ้นรับโล่ในงานวันราชภัฏตักสิลา “ศาสตร์พระราชา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

และยังเข้าร่วมแข่งขัน Smart Farm

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สานักพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้จดั อบรม
โครงการการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ อาจารย์
ธเนศ ยืนสุข อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพาศรี และนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรเรื่องการส่งเสริมการ
ขายสินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 13 –
17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตาบลขามเฒ่า อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
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