
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ประจ ำเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2561



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนขาดแคลน ประจ าปีการศึกษา 1/2560

เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ก ำหนดมอบ
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำของวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2560 จ ำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนกำรศึกษำละ 2,000 บำท 
จ ำนวน 3 ทุน และทุนกำรศึกษำละ 1,500 บำท จ ำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจำก ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ กล่ำวให้โอวำทพร้อมทั้งมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
(Say Goodbye to Student’s Life)

เมื่อวันที่ 11 และ 16 พฤษภำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ วิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1) ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ สำขำวิชำวิศวกรรม-ซอฟต์แวร์ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อเป็น
กำรแสดงควำมยินดีและแนะน ำแนวทำงในอนำคตหลังจำกเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติ จำก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี
กล่ำวเปิดงำนพร้อมให้โอวำทแก่นักศึกษำ



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงความความร่วมมือกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และ โรงเรียนขจรเกียรติ
ศึกษำ ร่วมมือกันปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อปรับตัวเข้ำสู่สังคมยุคดิจิตัลด้วยหลักสูตร Digital Education ภำยในพิธีได้รับเกียรติจำก ท่ำน
อรรถำพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนำยกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คณะอำจำรย์จำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมด้วยสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ
ในจังหวัดภูเก็ต และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษำ เข้ำร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติและร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรลงนำม
ควำมร่วมมือในครังนี้



ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
จ ำนวน 39 คน ได้ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนบริหำร วิชำกำร งำนวิจัย และกำรจัดกำรองค์กรแบบนำนำชำติ ณ 
มหำวิทยำลัยมหิดล สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ และสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คอมพิวเตอร์แบบนำนำชำติ โดยเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ทรำบถึงประสบกำรณ์กำรบริหำร กำรจัดกำร และ
กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนำนำชำติ และได้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 1) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning 
และกำรสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2) กำรท ำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมำรี ดอนเมือง



รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 นำยปิยะบุตร เจริญพงษ์ นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศโครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่นระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ประเภทนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในงำนวันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 9 ณ โรงแรม
อมรินทร์ลำกูน จังหวัดพิษณุโลก



ผู้เข้าศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



8 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้



22 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

guokai education group จำกประเทศจีน



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



CoC-Say Goodbye to Student's life

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ขอเชิญ นักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปี 2560 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ CoC-Say Goodbye to Student's life
วันที่ 11 และ 16 พฤษภาคม 2561



โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

โครงกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี วิทยำลัย
กำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปีกำรศึกษำ 
2561โดยใช้ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชำสำมัญ 9
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีกำรรับตรง(14จังหวัดภำคใต้) ปี
กำรศึกษำ 2561
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561



เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท 
ปีกำรศึกษำ 2561หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Master of Science 
in Information Technology)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561



ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ Dek-D.com

ประชำสัมพันธ์วิทยำลัยบนเว็บไซต์ Dek-D.com
ในหน้ำกำรศึกษำ https://www.dek-d.com/tcas
เพื่อวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

https://www.dek-d.com/tcas


รับสมัครนักศึกษา 2561 รอบ TCAS 4 (ADMISSIONS)

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
รับสมัครนักศึกษำ 2561 TCAS รอบที่ 4 ADMISSIONS
สมัครผ่ำนทำง http://tcas.cupt.net
ได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนำยน 256
วันที่ 4 มิถุนายน 2561



Thank You


