
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2561



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย (Network)

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรอบรมหลักสูตร กำรซ่อมแซม กำรบ ำรุงรักษำกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย โดยมี
เนื้อหำต่ำงๆเช่น introduction to Network, TCP/IP, Subnet Calculator เป็นต้น ในระหว่ำงวันที่ 2-4 กรกฎำคม 2561 ณ.ท่ำ
อำกำศยำนภูเก็ต



ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application ณ.มหำวิทยำลัย
ทักษิณ จ.สงขลำ ระหว่ำงวันที่ 9-10 กรกฎำคม 2561



บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎำคม 2561 มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต มีก ำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำ
ต่อในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดยวิธี Admissions ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอบสัมภำษณ์ในครั้งนี้คือ 
อำจำรย์มณีเนตร พวงมณี และอำจำรย์มนชนก ทองเทพ



โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษา สหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคใต้ตอนบน โดย มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย อีก 3 สถำบัน ประกอบด้วย 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต, วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ และมหำวิทยำลัยหำดใหญ่ จัดโครงกำรค่ำยเตรียมควำม
พร้อมนักศึกษำสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคใต้ตอนบน ประจ ำปี 2561 (USCEN International 
Coop - Camp 2018) ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel จังหวัดสงขลำ และเมืองปีนัง ประเทศ
มำเลเซีย โดยวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต จ ำนวน 9 คน 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานท าบุญคณะ

วันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ถือเป็นฤกษ์งำมยำมดีของทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดงำนท ำบุญคณะ ณ ส ำนักงำนคณะบดี
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิกำรบดีวิทยำเขตภูเก็ต มำเป็นประธำนในพิธี และมี
กำรรับประทำนอำหำรร่วมกันของบุคลำกร



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร MIT App Inventor 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Phone
วันที่ 3 สิงหำคม 2561 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร “กำรใช้งำน MIT App 
Inventor เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติกำร Android” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 และ
คณะครู จ ำนวน 132 คน จำกโรงเรียนสภำรำชินี จังหวัดตรัง



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์ เข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Science Program 2018

ระหว่ำงวันท่ี 24 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ นักศึกษำของวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 คน ได้แก่ 
1. ภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ (สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส)์ 2. ฐิณกำร จันทร์ทอง (สำขำวิชำวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 3. ปิยะบุตร เจริญ
พงษ์ (สำขำวิชำวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 4. กฤติมำ ทองเลี่ยมนำค  (สำขำวิชำวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 5. พศิน วิจิตรวงศำกร (สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ)ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหำวิทยำลัย Osaka 
Prefecture University จังหวัดโอซำกำ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอำจำรย์ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ได้น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม



นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ 
The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ขอแสดงควำมยินดีกับ นำยภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ 
นำงสำวนิภำวรรณ รอดทอง นักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร The 6th ASEAN Future 
Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่ำง 22 กรกฎำคม – 3 สิงหำคม 2561 ณ ประเทศมำเลเซีย



นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 
2018 

นำยคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เข้ำร่วม
โครงกำร  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่ำงวันที่ 5 มิถุนำยน - 31 กรกฎำคม 2561 เป็นระยะเวลำ 2 เดือน 
โดยนักศึกษำจะได้รับทุนสนับสนุนจ ำนวน 70,000 เยน



CoC camp 2018

ส ำหรับนักศึกษำ 4 สำขำ
• สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์)



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล 
รุ่นที่ 2 (Kids Click Com#2)

วันที่ 18-19 สิงหำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 10 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม
ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปีที่ 2 
จ ำนวน 33 คน จำกโรงเรียนกะทู้วิทยำ จังหวัดภูเก็ต 
ภำยใต้โครงกำรเตรียมเยำวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 
(Kids Click Com #2)  โดยมี อำจำรย์เลอลักษณ์ 
บุญล้ ำ และ ดร .ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำโครงกำร



ลงนามความร่วมมือ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”ระหว่าง 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 23 สิงหำคม 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต น ำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษำกำร
คณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหำร  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย น ำทีมโดย ผู้อ ำนวยกำร ดร.โกศล ใสขำว 
พร้อมทีมผู้บริหำร ได้ลงนำมร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร”



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชน
ผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth) 
วันที่ 25 สิงหำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 30 คน 
ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ชั้นปีที่ 2 จำกโรงเรียนกะทู้วิทยำ จังหวัดภูเก็ต ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์ส ำหรับเยำวชนด้วยกำรเรียนรู้เชิงรุกผ่ำนเกมกระดำน (Development of Strategic Planning 
Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อำจำรย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อำจำรย์เลอ
ลักษณ์ บุญล้ ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร



รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



อาจารย์ และ นักศึกษา ของ CoC ได้รับรางวัล 8 โครงการ

ม.อ.ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนโครงกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือก “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" โดยมี อำจำรย์ และ 
นักศึกษำ ของ CoC ได้รับรำงวัล 8 โครงกำรด้วยกัน



ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรแีละโท ที่ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018 

นักศึกษำปริญญำตรีและโท วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ได้ร่วมน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและตีพิมพ์ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ The 14th National Conference on Computing and Information 
Technolgoy (NCCIT) ระหว่ำงวันที่ 5-6 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่ำ เชียงใหม่



อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้น าเสนอบทความวิจัยในงานประชุม
วิชาการ 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นำยวิศิษฎ์ ศรีมำลำ, อำจำรย์กุลวรรธน์ เชำวนวำที และ นำยธนำกร  ก้ำโหรด จำก วิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ ได้รับกำรตอบรับให้ น ำเสนอบทควำมวิจัยเรื่อง Smart logistics framework: A case study of Phuket RO Water 
System ในงำนประชุมวิชำกำร  2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018) ใน
วันที่ 3-5 สิงหำคม 2561 ที่ กรุงเทพมหำนคร



ผู้เข้าศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



5 กรกฎาคม2561 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลัยกำรอำชีพอ่ำวลึก



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี

ประชำสัมพันธ์รำยชื่อหลักสูตร
ทีจ่ะเปิดสอนระดับปริญญำตรี 
ปีการศึกษา2562



กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำ
ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
ส ำหรับนักศึกษำ 4 สำขำ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



CoC เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 (TCAS5)

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
เปิดรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 (TCAS5)
โครงกำรรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กรกฎาคม 2561



ค่าย Next Gen Computing Camp #1

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
จัดค่ำย Next Gen Computing Camp ครั้งที่1
รับสมัคร นร. ม.ปลำย ทุกระดับ และ ปวช-ปวส
ที่สนใจอยำกเพิ่มทักษะและควำมรู้ทำงกำรคอมพิวเตอร์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ออกบูทงานตลาดนัดหลักสูตร

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ออกบูทงำนตลำดนัดหลักสูตร
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรื วิทยำเขตหำดใหญ่
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วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
จัดอบรมหลักสูตร Introduction to R Programming 
โดย ผศ.ดร.อซิส นันทอมรพงศ์ 
ในวันที่ 29-30 กันยำยน เวลำ 9.00-16.00
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