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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการผู้น ายุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้น ายุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิง่แวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธห์ลักสูตรแก่นกัเรยีนระดับมัธยมศกึษาในภาคใต ้ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวนอกสถานที่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 19 ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช 



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอรเ์ข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
The Nation Software Contest (NSC2019) ครั้งที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคใต)้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย The Nation
Software Contest (NSC2019) ครั้งที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคใต)้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และได้ไปต่อใน "รอบชิงชนะเลศิ" NSC 2019 ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 18” (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival 2019) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์
แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum 
ครั้งที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี 
ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ 
อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ 
ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop “Stop Motion” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกาละพัฒน์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยแีอนิเมชั่นและมลัติมีเดีย วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ จัด กิจกรรม Workshop Stop Motion และ
อบรมความรู้พื้นฐานในการใช้สื่อและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.มณีเนตร พวงมณี มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ เกี่ยวกับ
จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ อาชีพที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้การท า Stop Motion จากเจ้าหน้าที่ของศูนยเ์ทคโนโลยี
แอนิเมชั่นและมลัติมีเดีย อีกด้วย



ทีมนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดไอเดียธุรกิจ โครงการ PSU Startup Idea Challenge 2/2019

นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะบริการและการท่องเที่ยว นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าทีม IHR (Intelligent Human 
Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และทีม Sloven น าทีมโดย นางสาวสิรินธร บุญวัชร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย สถบดี แก้วงหนู และ
นางสาว เบ็ญจวรรณ เทพบุตร นักศึกษาจากคณะเทคโลยีและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่
ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 



CoC มอบกระเช้าความสุข สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ผ่ำนมำ ทำงผู้บริหำรวทิยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ให้กำรต้อนรับคณะผูบ้ริหำร ผู้ปกครองและนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัยใน "โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนักเรยีน ด้ำนเทคโนโลยีและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1" โดยมีคณำจำรย์ทำงวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ 11 ท่ำนร่วมกันสอนรำยวิชำเกี่ยวกับทำงกำรคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง 5 รำยวิชำ เพื่อพัฒนำทักษะทำงกำรคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสำมำรถประยุกต์ช้ินงำน
รวมถึงเกิดเป็นควำมรู้ที่ยั่งยืนได้



นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลอืกไปแลกเปลี่ยนใน โครงการ Sakura 
Science Program ณ SOJO University, Japan

นักศึกษำจำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนใน โครงกำร Sakura Science Program ณ SOJO University,
Japan ระหว่ำงวันที่ 22-29 มกรำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยโครงกำรฯ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง SOJO University, Japan – วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
และคณะเทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวแทนนักศึกษำของวิทยำลยักำรคอมพิวเตอร์มีจ ำนวน 4 คน ได้แก่ นำงสำว สิรินธร บุญวัชระ นักศึกษำสำขำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ชั้นปีที่ 3 นำยปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษำสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้นปีที่ 4 นำงสำวศรัณยำ หวันประรัตน์ นักศึกษำสำขำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ นำย จิรวัฒน์ แป้นแก้ว นักศึกษำวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 3



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ก ำหนดมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำของ
วิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2561 จ ำนวน 8 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนกำรศึกษำละ 2,000 บำท จ ำนวน 7 ทุน ทุนกำรศึกษำละ 1,500 บำท จ ำนวน 5 ทุน 
และทุนกำรศึกษำละ 1,000 บำท จ ำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจำก ดร.อดิศักดิ์ อินทนำ รักษำกำรในต ำแหน่งรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ กล่ำวให้โอวำทพร้อมทั้งมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



ประชาสัมพันธ์ TCAS 2

ก ำหนดกำร กำรรับสมัครนักศึกษำ TCAS 2 ในโครงกำรโควตำนักกีฬำ



ประชาสัมพันธ์ปฏิทิน TCAS รอบ 2

ก ำหนดกำร และปฏิทิน TCAS รอบ 2



ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์



CoC Talk : Introduction to Computer Vision

โครงกำร “CoC Talk: Introduction to Computer
Vision (CV)” กำรแนะน ำและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นทำงกำร
ประมวลผลกำรมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์
วิทัศน์ (Computer vision)



Thank You


