
 

 

 

 

 

 

    

  

ฉบับที่ 8 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

     

 
 

 

    ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม  การจัดการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ  การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ซึ่งการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

     1. กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจทัลให้กับนักศึกษำ

ร่วมกับสมำคมกำรค้ำซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ     

   ระหว่างวันที่  3 – 25  สิงหาคม  2562  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับ  

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia)  

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  4  

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการ

ด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย  การด าเนินโครงการความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความ

พร้อมในการฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและงานท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่

บุคลากร  และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อีกทั้งเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจ

ศึกษา  ในสนถานประกอบการขอเครือข่ายคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังนี้ในการ

ด าเนินการอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นการจัดอบรมในช่วงวันเสาร์และวัน

อาทิตย์  มีนักศึกษาชั้นปีที่  4  ของคณะเข้าร่วมโครงการอบรมทั้งสิ้น  จ านวน  

100  คน   

 

 

 

 

    2. กำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 1 

   วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น านักศึกษาชั้นปีที่  1  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ร่วมกับส านักวิเทศ

สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจ านวน100 คน 

     3. กำรเข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรในเทศกำลเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2562  ร่วมกับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

วันที่  14  สิงหาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล

เข้าพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ณ  ช้ัน  1  อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ  72  พรรษา  ซึ่งการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม 

 

 

 

 

ของชาวไทย  และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

     4. กำรเข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระเจริญรำชเดช (ท้ำวกวด)  ร่วมกับเทศบำล

เมืองมหำสำรคำม 

    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช หรือ ท้าวกวด  

เจ้าเมืองมหาสารคาม  ณ  สวนสาธารณหนองข่า  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ซึ่ง

การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นการถวายความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของ

เจ้าเมืองมหาสารคาม  ที่ได้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม  ข้ึนจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งเป็น

การน าเสนอถึงประวัติในการก่อตั้งจังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้  การเข้าร่วมพิธี

ดังกล่าวมีผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า

ร่วม จ านวน 10 คน   

 

 

 

 

 

 

     ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นงานวิจัยและการเขียนบรรณานุกรม" ให้กับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 จ านวน 84 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุวรรณ อภัยวงศ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ TM-

PLC 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

    

     เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562 สาขาไอทีจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาฯได้ น าเสนอแนวทาง

ในการพัฒนานักศึกษาสาขาไอที สู่การเป็นบัณฑิตไอทีพันธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการ

เรียนคู่กับการฝึกท างานจริงในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาแบบ

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



 

เชิงรุก เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ (Ready To Learn) และพร้อม

ท างานในสถานประกอบการ ( Ready To Work) ได้ อ ย่ างมี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพต่อไป...ทางสาขาวิชาฯขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ได้

เสียสละเวลามาร่วมงาน ทุกๆท่านคือครอบครัวไอที 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการในการวิพากษ์

หลักสูตร อีกทั้งยังให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้มี

คุณภาพมากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 

    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัด

อบรมด้านแนวคิดการท าธุรกิจในยุคดิจิทัลและแนวคิดของธุรกิจ Startup ซึ่งได้จัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึง่กิจกรรมการด าเนนิ

โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการอบรมและ

ตั้งใจไขว่คว้าความรู้จากท่านวิทยากร คุณณัฐธิดา บุณยะกาญจน ซึ่งด ารงต าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย รอยัล ฟู้ด จ.ขอนแก่น เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหา

สารคาม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธน์้องพี่ชาว CTC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาในสาขาเกิดความคุ้นเคย ความสามัคคีในหมู่คณะและความรักสมัคร

สมานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
 

 

 

      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเป็นที่ปรึกษาให้กับ

โรงงาน 09 น้ าแข็งหลอด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดท าแผนที่

ต าแหน่งลูกค้า และการวางแผนสายส่งน้ าแข็งลูกค้า โดยการประยุกต์ภูมิ

สารสนเทศร่วมกับโลจิสติกส์ ทัง้นี้ทางโรงงานให้งบประมาณสนับสนุนในการจ้าง

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการส ารวจต าแหน่งลูกค้าและ

จัดท าแผนที่ซึ่งท าให้นักศึกษาได้เรียนรูก้ารท าแผนที่และน าความรู้ทางด้านโลจิ

สติกส์มาใช้กับงานจริงทีส่ามารถสร้างรายได้ โดยในระยะที่ 2 จะสร้างระบบ

ติดตามต าแหนง่รถสง่น้ าแข็ง แบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการใช้ แผนที่เส้นทางเพือ่

ก ากับติดตามการส่งสินค้า 

 

 

บรรณาธิการ อาจารย์ธนศ  ยืนสขุ, ดร.วีระพน  ภานรัุกษ์ , ดร.ปิยศกัดิ ์ ถีอาสนา อาจารย์
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สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ 
 

สำขำวิชำเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

สำขำวิชำเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 


