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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัด โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต

15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ภูเก็ต ขึ้น น าโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และรู้สึกถึงความมีคุณค่าใน
ตัวเอง ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้น าความรู้
และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment 
and How to Avoid Scams”

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ในการเป็นวิทยากร
อบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams” ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 A โดยการ
อบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ก่อนการเทรดและการวิเคราะห์เทคนิคเบื้องต้น



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะนักศกึษาต่างชาติ จากวิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2562 ศูนย์แอนิเมชั่นแและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมต้อนรับนักศึกษำต่ำงชำติ จำกวิทยำเขตหำดใหญ่ ซึ่งได้มำ
ศึกษำดูงำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ กำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำทั้งชำวไทยและนั กศึกษำต่ำงชำติ 
ระหว่ำงวิทยำเขต



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สัมภาษณ์นักเรียนในโครงการการคดัเลือกเข้าศกึษา โดยวิธีรับตรงนกัเรียน 14
จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการการคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีรับตรง
นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ (TCAS 2)  โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง พูดคุย และให้
ก าลังใจน้อง ๆ อย่างอบอุ่น 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดการสอบและสัมภาษณ ์ชิงทนุศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3

เมือ่วันที่ 22 เมษำยน 2562 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้จัดกำรสอบและสัมภำษณ์ นักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ เพื่อชิงทุนศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 3



รางวัล และประกาศเกียรติคณุ
วิทยาลัยการคอมพวิเตอร์



นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนชนะเลิศระดับนานาชาติ “Chiangmai IPSC Handgun 
International Championship (Level III) 2019”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนรางวัลสร้างชื่อเสยีงและท าคุณประโยชน์ให้แก่ นายพิชย บ าเพ็ญอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่คว้า
รางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนระดับนานาชาติ “Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019” ณ  จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่ด าเนินงาน สมาคมยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มอบทุนและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งรายการที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันมาได้ 2 รายการดังน้ี
1. ชนะเลิศอันดับ1 Shoot-off Production ระดับนานาชาติ
2. รองชนะเลิศอันดับ1 Production Class Master (M) ระดับนานาชาติ



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Say No to Drugs - White Faculty

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณะการบริการและการท่องเทีย่ว ร่วมกันจัดกิจกรรม Say No to Drugs - White Faculty ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคาร 7 ในกิจกรรมดังกล่าวมีการประกวด ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "ต้านภัยยาเสพติด" โดยนักศึกษาวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประกวดและคว้ารางวัล ชนะเลศิได้ถึง 3 รางวัลได้แก่ นางสาวจารุกัญญ์ ชูประชุม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศ ได้รับรางวัลที่ 1
และรางวัลที่ 2 และ นายพศิน วิจิตรวงศากร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศ ได้รับรางวัลที่ 3 ในกิจกรรมดังกล่าว



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับเครือข่ายพฒันาสหกิจศกึษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าปี 2562
ในหัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย โดยมีอาจารย์มณี
เนตร พวงมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงกำรประกวดภำพถ่ำย " วิถีชีวิต นักศึกษำ ม.อ.ภูเก็ต"



ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงกำรอบรม Cisco Certified Network Associate



ประชาสัมพันธ์รหัสสาขา TCAS รอบ 3



ประชาสัมพันธ์รับสมัคร TCAS รอบ 3



ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำ



Thank You


