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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน DEPA และ Cisco จัดโครงการ CCNA

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และบริษัท Cisco System 
จัดโครงการอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Training พร้อมมีการสอบ certificate CCNA ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562 นี้ โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณวิสูตร ผิวข า Cisco Certified Instructor เป็นวิทยากร 

โครงการครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 
และ คุณประชา อัศวธีระ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ทั้ง Network Fundamental, Connecting Network, Scaling Network, Routing and Switching และ
สามารถน าไปปฎิบัติจริงได้



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดบูธแนะแนวการศกึษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดบูธนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลกัสูตร ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อและการสอบชิงทุนแลกเปลีย่น โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต



วิทยาลัยการคอมพิวเตอรจ์ัดโครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศกัยภาพบุคลากรสูส่ากล 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สากล ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยคณะอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เก่ียวกับรูปแบบการเรียน การสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และโครงงานของ
นักศึกษา ณ Singapore Polytechnic ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมงาน ConnecTechAsia 2019 ณ Marina Bay Sand เยี่ยมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บริษัทและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกน ามาจัดแสดงในงานนี้อีกด้วย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุยโจ ประเทศจีน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าโดย รศ .ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุยโจ ประเทศจีน 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมพบปะพูดคุยและแนะน าหลักสูตร แก่เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย จ.ภูเก็ต

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการร่วมพบปะพูดคุย และแนะน าหลักสูตร
ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ แก่เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 น าทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ

การร่วมพบปะพูดคุยครั้งนี้ ทางทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้มีการแนะน าหลักสูตรต่างๆของ CoC โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ทุนการศึกษา โครงการบริการวิชาการและค่ายต่างๆที่จะจัดร่วมกัน ทุกโครงการที่ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ



คณะผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 – 4 มิ.ย. 62 คณะผู้บริหาร โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร .กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยฯ ได้เดินทางมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 11 ทุน  ซึ่งวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ โดยคณะผู้บริหาร ยังคงเดินทางมอบทุนยังโรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมการจดัท าสื่อ ภายใตโ้ครงการ Together for the 
protection of children in tourism 

วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 ศูนย์เทคโนโลยีแอนเิมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทาง ภายใต้
โครงการ Together for the protection of children in tourism โดยมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

โดยน้อง ๆ แกนน าจากมูลนิธิฯ ได้ฝึกทักษะการเขียนเนื้อหาส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การเลือกรูปภาพประกอบการ
ท าสื่อ เทคนิคการออกแบบสื่อ และการใช้โปรแกรมเพื่อจัดท าสื่อเบื้องต้น นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบโปสเตอร์ เพื่อรณรงค์เพื่อป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทาง และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปได้อีกด้วย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม "Workshop on Spreadsheet skills" 

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าโดยคุณพิชญะ บุญญานุวัตร (วิทยากร) และ คุณศศิธร หนูทอง (ผู้ช่วย
วิทยากร) ให้การอบรม "Workshop on Spreadsheet skills" ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น การใช้ฟังก์ชั่นและสูตรส าเร็จ, สรุปผลข้อมูลด้วย 
PivotTable, การสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ, การค้นหาข้อมูลด้วย LOOKUP เป็นต้น



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเปน็วิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา
อุปกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE และบอร์ด Kidbright”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE และบอร์ด Kidbright” ณ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ (DEPA ภูเก็ต) โดยได้รับการสนับสนุนโดย กสทช.



รางวัล และประกาศเกียรติคณุ
วิทยาลัยการคอมพวิเตอร์



นักศึกษา CoC คว้าทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท จากโครงการ HEALTH & WELLNESS 
HACKATHON 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง นายอัฟฟาน ดอเลาะหมิ นางสาวกนกวรรณ เจริญรักษ์ นายเอกนรินทร์ 
ทิพย์หมัด นายมิคาเอล ยะปา นางสาวสุภาวดี มานะสุวรรณ ทีมผู้คิดค้นไอเดีย “Count Care” แนวคิดแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาส าหรับผู้ป่วย
กลุ่มที่เป็นโรคที่ต้องควบคุมการทานยาเป็นพิเศษ ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท จากโครงการ HEALTH & WELLNESS HACKATHON 
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



นักศึกษา CoC คว้าทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท จากโครงการ HEALTH & WELLNESS 
HACKATHON 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร .จิรวัฒน์ แท่นทอง นางสาวสิริลักษณ์ รักสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ทองปรุง นายกันติทัต หวานชื่น 
นางสาวเบญจมาศ แก้วศิริ นางสาวจันทภา บิลหีม ทีมผู้คิดค้นไอเดีย “Smart Point” แนวคิดแอปพลิเคชันเส้นทางการเดินทางไปยังหน่วยบริการของ
โรงพยาบาลได้รับทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท จากโครงการ HEALTH & WELLNESS HACKATHON จากอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร

ย  ำยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 5



ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัคร

ประกำศรำยชื่อ TCAS รอบที่ 5



Thank You


