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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอร ์ได้รับทุนสนับสนุนเข้ารว่มโครงการ “2019 PSU-SIT Student 
Exchange Program” ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology ,Tokyo

ระหว่างวันท่ี 16 - 30 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 10 คน ได้รับทุนสนับสนุน
เข้าร่วมโครงการ “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology ,Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง “Model Thinking 
Workshop” เป็นจ านวนเงิน 60,000 - 80,000 เยนต่อคน โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาตลอดกิจกรรม



อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เป็น วิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง Introduction to Blockchain
and Smart Contract

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ จากทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง 
Introduction to Blockchain and Smart Contract ในงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล ก าหนด
จัดการประชุมนักวิจัย ครั้งท่ี 2/2562 ขึ้นระหว่างวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจาก
หลายแห่ง ท้ังอาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ



อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเปน็วิทยากรในโครงการ Smart Camp 
2019

ระหว่างวันท่ี 28 - 30 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนสตรี
ภูเก็ต ในโครงการ Smart Camp 2019 น าทีมโดย ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา, นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) และนักศึกษาช่วยสอน จ านวน 10 คน ณ 
โรงแรมบริษา เขาหลัก จังหวัดพังงา โครงการ Smart Camp 2019 ครั้งนี้ เป็นโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการสร้าง Stop Motion บนสมาร์ทโฟน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง International Programe จ านวน 89 คน ซึ่งเป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานด้านสื่อสร้างสรรค์ 
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิตสื่อ โดยการจัดโครงการครั้งนี้นักเรียนได้มีการฝึกปฎิบัติจริงและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน Stop Motion เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC ร่วมกับ KMUTT Mikrotik Academy มจธ. จัดโครงการอบรม 
MCTNA Training

ระหว่างวันท่ี 31 ก.ค. 2562 – 4 ส.ค. 2562 ท่ีผ่านมา KMUTT Mikrotik Academy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรม MCTNA Training โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชญ์ ตันติชูเกียรติกุล, Mikrotik Certified Trainer จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร พร้อมมีการจัดสอบ MCTNA Certification หลังจบโครงการอีกด้วย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม “CoC Computing Camp” ให้แก่นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดย
ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรัญฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ต าแหน่งผู้ช่วยอธิกา รบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
นายแพทย์บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และ นางสาวกิตติยา แสะอาหลี ต าแหน่งหัวหน้าส า นักงานประกัน
คุณภาพ ณ ห้องประชุม 6614 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยใน NCCIT 2019

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ตึก 6 
ห้อง 6310 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติใ นการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักการปรับตัว รู้จักกฏระเบียบ ข้อบังคับ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมในมหาวิทยาลัย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจยั

เมื่อวันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร.ศุภชัย แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต น าโดย คุณนฤดี พงษ์นริศร อุปนายกฝ่า ย
บริหาร, คุณสิทธิชัย ธนากรเจริญ อุปนายกฝ่ายการตลาด และ คุณณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย ตลอดจนแนวทางใน
การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและการบริการด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมถึงแผนการจัดตั้ งศูนย์สอบวัดระดับทักษะ
ภาษาต่างประเทศ



“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนกะทู้วิทยา

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น าทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร 
มีความร่วมมือกับโรงเรียนกะทู้วิทยา น าทีมโดย ผู้อ านวยการปัญญา หัตถิ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมพอเพียง 
โรงเรียนกะทู้วิทยา ท้ังนี้ได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดภูเก็ต คุณวันชัย พงษา และอดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลัย คุณณชัย เขมนิพัทธ์  เข้ าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากา รในครั้ งนี้ด้ วย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WiL: Work Integrated Learning)

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WiL: Work Integrated Learning)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 6602 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจท่ีได้จากการอบรมมาจัดการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63”

ระหว่างวันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดบูธในงาน
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU”

วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ 
MOU” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาใน
พระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วม
แลกเปลี่ยนพูดคุย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63”

วันท่ี 24 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้จัดโครงการ “ท า Portfolio พร้อมลุย  TCAS 63”  ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ซึ่ง
กิจกรรมนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ส ำหรับกำรจัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ ปี 2563 (TCAS63)



รางวัล และประกาศเกียรติคณุ
วิทยาลัยการคอมพวิเตอร์



ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปี 2562

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2562



Thank You


