
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2562



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ”

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” 
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์ ภูเก็ตฯ ได้ลงนามร่วมกัน
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ น าทีมโดย ผู้อ านวยการมนตรี พรผล ให้
การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น าทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อท า
การลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ และ
เดินเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อจัดท าการเรียนการสอนร่วมกัน



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่าย Next Gen Computing Camp #3

วันที่ 16-17 มีนำคม ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ำย Next Gen Computing
Camp#3 โดยค่ำยครัง้นี้มีกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้นอ้งๆได้ค้นพบทักษะควำมสำมำรถของตนเอง ทั้งกำรเรียนรู้ 3D Sketch up , กำรคิดวิเครำะห์ วำงแผน
ท ำงำนร่วมกันเป็นทีมจำกเกมส์จ ำลองธุรกิจ Monsoon และกำรทดลองจริงในห้องปฎิบัติกำรส ำหรับ Basic Electronics รวมถึงสอนกำรใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
เบื้องต้น After Effects



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมให้ค าปรึกษาการพัฒนาโครงงานส าหรับอาจารย์และนักเรยีนจากโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับและร่วมให้ค าปรึกษาการพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ IoT ส าหรับอาจารย์
และนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โดยมีอาจารย์ทาง CoC ให้ค าปรึกษา 3 ท่านดังน้ี
1. ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
2. ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต
3. อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที

หลังจากสรุปหัวข้อที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลีย้งให้นักเรียนตลอดการประดิษฐ์โครงงานทั้งส่วนของ 
Hardware และ Software



รางวัล และประกาศเกียรติคณุ
วิทยาลัยการคอมพวิเตอร์



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลการประกวด“ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่ง
กายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้อีก
ด้วย  โดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง (ผู้ออกแบบ) และนางสาวพิชญนัน พร้อมมูล (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ อีกหนึ่งรางวัลได้แก่รางวัล
ขวัญใจมวลชนโดยนางสาวกมลวรรณ ไปล่โสภณ (ผู้ออกแบบ) และนางสาวณัฐณิชา พิทยาประภาพร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าทีมโดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง นายพงศกร ทวีสมาน นายฟัทฮาน อาลี นายบูรฮาน โต๊ะโยะ 
และ นางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น "เมืองป่ันได้ เมืองป่ันด"ี ประเภท
ประชาชน ชื่อผลงาน "Love at first bike" โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก จากท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติ
บัตร พร้อมเงินรางวัลจ านวน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษา ณ ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต



โครงการของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ระดับประเทศ



อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 
(PRIDE OF PSU)

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังต่อไปน้ี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ นักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561
2.ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจ าปี 2561 ชื่อผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ”
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ นักวิจัยที่ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจ าปี 2561 ชื่อผลงาน “ระบบบริหาร
จัดการส่งน้ า”
4.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน “โครงการ
พัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบส าหรับจัดการข้อสอบปรนัย”
5.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชคหนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน 
“ระบบแนะน าค าที่ใช้ทดแทนส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ”



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจระดับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ .หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของวิทยาเขตภูเก็ต
ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่
- ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงาน SVG Drop 
Shadow (Vecta.io) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มณีเนตร พวงมณี (ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ)
- ประเภทนวัตกรรม นางสาวมนสิชา วงศ์วิวัฒน์ และนายวทัญญู เพ็ชรพญา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ
โครงงานหัวข้อ Management System with Information Technology for Tourism Business ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท สดชื่น จ ากัด (สาขา 
หาดใหญ่) อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์



อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษายอดเย่ียม วิทยาเขตภูเก็ต 
ประจ าปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ได้รับโล่รางวลัคณาจารย์นเิทศสหกิจศึกษายอดเยีย่ม วิทยาเขตภูเก็ต ประจ าปี 2561 ในงาน Share and
Learn the Cooperative Experience ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



ประชาสัมพันธ์โครงการ

Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams
(สินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มลงทุน อย่าโดนโกง)



ประชาสัมพันธ์รหัสสาขา TCAS รอบ 2



ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยฯ

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์



ให้ก าลังใจน้อง ๆ ม.ปลายส าหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ



ให้ก าลังใจน้อง ๆ ม.ปลายส าหรับการสอบ GAT/PAT



ประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ 3



ซีรีส์ภาพแนะน าวิทยาลัยฯ : พี่บอสพาทัวร์

ซีรีส์ภาพ แนะน าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยพาชมบรรยากาศ
ในห้องเรียน บรรยากาศในมหาวิทยาลัยฯ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

Link

https://www.facebook.com/pg/CoC.Admission/photos/?tab=album&album_id=1872819902840825&__xts__%5B0%5D=68.ARBfIZIIGV36GxzUTo4PHKh6kYu8zgrbfl9IdX45nquCGuoP232NkYTU2zoJFDEAziLE--PtvgrWHsDo7QnCZtybdz1dsi7kimopfdYeSXG8H4oqA_jYoyal4CcQxSOvRV1dzeJS8lr0M23vjZvsGr2sOg_TkarnAsMfl-Qn9UrFgK046DSCX8yyOuAypXGh3wBwK-9GCFh6PpSmfQjAz0GR34bPnZ13QisZB-OiyJ3PUpjjknmIw3yeJVUwNIUUpgD0QuPSb5MtpH5PCU3N0SEh31XSuIghqtR8FzCNp2jMTXflvEhjgp_1xzK43Ek_DEvdk7xYu04ogucmuipuaI0XgajalEP7Ins3szf29-cSOySIC8QTRrYp7QlZBpk-wf0bq6fmF6rwODZatCer_sjALbiBm3GWdmWYfrdYzI4HueCC33h2fLHCzm5luwWAtIHI35ediPFpvYRbtf47Vya4BbqIi4GBfTtMvTIVXpkrufRpQHnzWyRx0gbcHHNA8k_sXmwS3Q15J1IoUs_rAd7Bz7YRZYELHkBoQg&__tn__=-UC-R


Thank You


