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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก 
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นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอร ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi 
University of Technology (MCUT) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน 

 ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน - 1 กันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ นำงสำวภัทรกันย์ จันปำน นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology กรุงไทเป 
สำธำรณรัฐไต้หวัน ภำยใต้ TEEP@AsiaPlus Internship Program โดยนักศึกษำได้รับทุนจำกรัฐบำลไต้หวัน (MOE Taiwan 
Scholarship) เป็นเงินจ ำนวน 500 ดอลลำร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลำ 3 เดือนของกำรเข้ำร่วมโครงกำร 



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอร ์ได้รับคัดเลือก 2018 OPU Student Exchange Program to Visit 
PSU Phuket  

 วันที่ 4-10 กันยำยน 2561 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยำลัย
กำรคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to PSU Phuket ซึ่ง
มีนักศึกษำจำกประเทศญี่ปุ่น เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 5 คน และนักศึกษำของวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
ดังกล่ำว จ ำนวน 3 คน ได้แก่  นำงสำวสิรินธร บุญวัชระ นำงสำวศรัณยำ หวันประรัตน์ และนำยจิรวัฒน์ แป้นแก้ว 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ "เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  
  วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจำกทำงโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดโครงกำร "เพิ่มทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่  2" ระหว่ำงวันที่ 22-23 กันยำยน 2561 โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้นจ ำนวน 
380 คน   



บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561 

        เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น ำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ 
รักษำกำรคณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหำร และโรงเรียนสตรีภูเก็ต น ำทีมโดย ผู้อ ำนวยกำร นำยเสถียร พล
เยี่ยม พร้อมทีมผู้บริหำร ได้ลงนำมร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร” 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมคอร์ส IoT(Internet of Things) ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
         วันที่ 28-29 กันยำยน 2561 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอร์ส IoT(Internet of Things) ให้แก่นักเรียน
โครงกำรห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ ำนวน 72 คน โดยมีวิทยำกร 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.กฤตศิลป์ ศิลำ
นนท์ , ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ อ.กุลวรรธน์ เชำวนวำที 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ "Introduction to R Programming" ส าหรับ
บุคลลภายนอก 
         เมื่อวันที่ 29-30 กันยำยน 2561 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ให้กำรอบรมโครงกำร "Introduction to R 
Programming" ส ำหรับบุคลลภำยนอก โดยมีวิทยำกรที่ให้กำรอบรม คือ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ โดยกำรอบรมครั้งนี้ 
ผู้เข้ำร่วมอบรมจะได้รับควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้ง R Basics, Function, Statistics, Data Visualization, Text Mining 
Application , Machine Learning เป็นต้น 



ลงนามความร่วมมือ“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
         เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น ำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ 
รักษำกำรคณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหำร และโรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งน ำทีมโดย 
ผู้อ ำนวยกำรวินัย สุริยปรำกำร พร้อมทีมผู้บริหำร ได้ลงนำมร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร” ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจำกท่ำนนำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณสมใจ สุวรรณศุภพนำ เข้ำร่วมในกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรในครั้งนี้ด้วย 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 1/2561 
        เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ก ำหนดมอบ
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำของวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2561 จ ำนวน 8 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนกำรศึกษำละ 2,000 บำท 
จ ำนวน 4 ทุน และทุนกำรศึกษำละ 1,500 บำท จ ำนวน 4 คน โดยได้รับเกียรติจำก ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ กล่ำวให้โอวำทพร้อมทั้งมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ 



รางวัล และประกาศเกียรติคุณ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

 



ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครนิทร์  

 อำจำรย์ และนักศึกษำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับรำงวัลนวัตกรรมสงขลำนครินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งหมด 2 
รำงวัล ซึ่งได้แก่ โครงกำรพัฒนำเกมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเล่นตำมบทบำทและระบบส ำหรับจัดกำรข้อสอบปรนัย ได้รับรำงวัลที่ 3 ระดับ
ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ โดยหัวหน้ำผู้สร้ำงผลงำนคือ นำยชนะชัย สิริสัมพันธ์วรำภรณ์ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจำรย์ที่
ปรึกษำคือ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ  และ  ระบบแนะน ำค ำที่ใช้ทดแทนส ำหรับงำนเขียนภำษำอังกฤษ ได้รับ รำงวัลชมเชย ระดับปริญญำตรี 
สำขำวิทยำศำสตร์ โดยหัวหน้ำผู้สร้ำงผลงำนคือ นำยศุภโชค หนูปำน สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ร่วมสร้ำงผลงำน นำยจิรำยุ ชิณวงศ์  
Mr.Borey Sok สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

 



รายชื่อหลักสูตรที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี 

ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบกลำง
ภำค 1/2561 



ค่าย Next Gen Computing Camp #2 

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
จัดค่ำย Next Gen Computing Camp ครั้งที่ 2 
รับสมัคร นร. ม.ปลำย ทุกระดับ และ ปวช-ปวส 
ที่สนใจอยำกเพิ่มทักษะและควำมรู้ทำงกำรคอมพิวเตอร์ 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ออกบูทงาน Dek-d TCAS Fair 

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ออกบูทประชำสัมพันธ์หลักสูตรใน
งำน Dek-D TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหำนคร 



Thank You 
 


