
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2561



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



นักเรียนจากศูนย์วิชาการ ฟายด์มี ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

วัน 18 ตุลำคม 2561 คณะนักเรียนจำกศูนย์วิชำกำร ฟำยด์มี ภูเก็ต ที่ได้เข้ำมำศึกษำดูงำน หลักสูตรต่ำง ๆ ของวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทำงกำรศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย



ลงนาม “บันทึกความเข้าใจรว่มกัน” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย

เมื่อวันเสำร์ ที่ 20 ตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษำกำรแทนคณบดี
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร เดินทำงไปเข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) ระหว่ำงสมำคม
ปัญญำประดิษฐ์ประเทศไทย กับ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้ให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดตั้งสำขำของสมำคมปัญญำประดิษฐ์ประเทศไทย ประจ ำภำคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ "เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
วันที่ 20-21 ตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม
ค่ำย Next Gen Computing Camp#2 โดยค่ำยครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้น้องๆได้ค้นพบทักษะควำมสำมำรถของ
ตนเอง ทั้งกำรสร้ำง Web Programming ด้วย PHP , กำรคิดวิเครำะห์ วำงแผน ท ำงำนร่วมกันเป็นทีมจำกเกมส์จ ำลอง
ธุรกิจ Monsoon และกำรทดลองจริงในห้องปฎิบัติกำรส ำหรับ Basic Electronics และ Internet of Things (IoTs)



บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ Sojo University และ 
Shibaura Institute of Technology เป็นเจ้ำภำพจัดงำน International Workshop on Universal Design and its 
Application 2018 ระหว่ำงวันที่ 27 ตุลำคม ถึง 5 พฤศจิกำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ “ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” 
เรื่องความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 ณ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ตัวแทนจำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้
ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เรื่องควำมร่วมมือด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (Software Engineering higher Education NETwork – SEED-NET) ระหว่ำง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยพะเยำ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหำวิทยำลัยศิลปำกร



Computing Youth Challenge#1 – (CYC#1)

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดกำรแข่งขันชิงแชมป์เยำวชนกำรคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 (Computing Youth Challenge#1 -
CYC#1) เนื่องในงำนมอ.วิชำกำรเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ในกำรแข่งขันครั้งนี้ได้มีนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย
เข้ำร่วมมำกมำย กำรแข่งขันประกอบด้วยกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐำนและควำมรู้รอบตัว / รู้เท่ำทันเทคโนโลยี



กิจกรรม "ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 1" 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม "ท ำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 1" ณ ศูนย์
เทคโนโลยี แอนิเมชั่น และ มัลติมีเดีย ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ส ำหรับกำรจัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ปี 2562 (TCAS62)รอบที่ 1 
Portfolio



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ “ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”กับ
สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ สภำ
กำรศึกษำจังหวัดภูเก็ต โดยมี  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  อดีตนำยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ให้เกียรติ
เป็นประธำนในพิธี



รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



นักศึกษา ป.โท CoC ร่วมน าเสนอโปสเตอรผ์ลงานวิจัย ในงาน The 6th Prince of Songkla
University – Kanazawa University Joint Workshop

นักศึกษำปริญญำโทในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้ร่วม
น ำเสนอโปสเตอร์ผลงำนวิจัย ในงำน The 6th Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop (6th
PSU-KZU JWS) ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 ณ บริเวณชั้น 5 อำคำร 7 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต โดยในกำร
ประชุมดังกล่ำวได้ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในรูปแบบ abstract และโปสเตอร์งำนวิจัย ส ำหรับวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้ส่ง
โปสเตอร์งำนวิจัยเข้ำร่วมทั้งหมด 6 เรื่อง ซึ่งมีผลงำนวิจัย 1 เรื่อง ได้รับรำงวัล Top 3 Poster ดีเด่น ไดแ้ก่ ผลงำนวิจัย “A
Classification of Visual Style for 3D Games” โดย นำยเมธัส เทพไพฑูรย์ รหัสนักศึกษำ 6030223003 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักคือ ดร.วรวิกำ วัฒนสุนทร



ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ร่วมน าเสนอผลงานวจิัย “ระบบบริหารจัดการจัดสง่น้ า”

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หัวหน้ำโครงกำร "ระบบบริหำรจัดกำรส่งน้ ำ (Phuket RO
Water System)" ไดเ้ข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัย "ระบบบริหำรจัดกำรจัดส่งน้ ำ" ที่ได้รับกำรสนับสนุนโดย สกว. (TRF) ชุดโครงกำร
อุตสำหกรรมดิจิทัล ร่วมกับบริษัท ภูเก็ต อำร์โอวอเตอร์ มำเก็ตติ้ง จ ำกัด ในงำน ม.อ. วิชำกำร (PSU OPENWEEK 2018)



นักศึกษา CoC เข้าร่วมและแข่งขัน กิจกรรม APRIS 2018 Robot Challenge:
2-day Workshop on Drone Control using Python

วันที่ 1-2 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ นักศึกษำวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกำสเข้ำร่วมและแข่งขัน ในกิจกรรม APRIS
2018 Robot Challenge: 2-day Workshop on Drone Control using Python โดย Toyota Tsusho NEXTY Electronics,
Thailand ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นำยพศิน วิจิตรวงศำกร นักศึกษำสำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เป็น 1 ในสมำชิกของทีมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ล ำดับที่ 1 และ นำงสำวภัทรกันย์ จันปำน
นักศึกษำสำขำวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ เป็น 1 ในสมำชิกของทีมที่ได้รับ รำงวัลชนะเลิศล ำดับที่ 3 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



CoC Open Up to Society

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เชิญชวนนักเรียน ครู สถำน
ประกอบกำรและผู้ที่สนใจเข้ำร่วมงำน CoC Open Up to 
Society ในกิจกรรม ม.อ.วิชำกำร



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมบอร์ดเกมส์เชิงธุรกิจ

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมบอร์ดเกมส์เชิงธุรกิจ 
ชิงของรำงวัล ในงำน ม.อ.วิชำกำร วันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2561 ณ ศูนย์ AMTEC



การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม Computing Youth 
Challenge #1 กำรแข่งขันชิงแชมป์เยำวชนกำร
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่  1  ในงำน ม .อ .วิชำกำร วันที่  16 
พฤศจิกำยน 2561



CoC Senior Project Showcase 2

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม CoC Senior Project 
Showcase กำรแสดงผลงำนนักศึกษำ ในงำน ม.อ.วิชำกำร 
วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561



การรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 1 ด้วย Portfolio

ประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 1 ด้วย
Portfolio



ท า Portfolio  พร้อมลุย TCAS1

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ท ำ Portfolio พร้อม
ลุย TCAS1 ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 ณ ศูนย์ 
AMTEC



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม CoC Open House

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ออกบูทประชำสัมพันธ์หลักสูตรใน
งำน CoC Open Up to Society ณ ศูนยน์ิทรรศกำรและ
กำรประชุมไบเทค กรุงเทพมหำนคร



Thank You


