
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2562



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัด Roadshow นอกสถานที่ 4 จังหวัดภาคใต้
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกบั Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร (AUN QA) ประจ าปีการศึกษา 2561
• นักวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพฒันาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล
• ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดยี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลูก

ปัญญาฯ
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การสร้างสรรค์ภาพถ่าย การออกแบบสื่อ และการออกแบบแผงวงจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรม Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra
• ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดยี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

อาเซียนวิทยา
• โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลในโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เนื่องในวันมหิดล จ านวน 12 รางวัล



CoC ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัด Roadshow นอกสถานที่ 4 จังหวัดภาคใต้

ระหว่ำงวันท่ี 26 -30 ส.ค. 62 เจ้ำหน้ำท่ีจำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมกับวิทยำเขต และมหำวิทยำลัยฯ จัดแนะแนวหลักสูตรนอกสถำนท่ีใน 4 จังหวัดในภำคใต้ ได้แก่ 
โรงเรียนสภำรำชินี จ.ตรัง โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จ.สุรำษฎรธ์ำนี และโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จ.นครศรีธรรมรำช



CoC ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับ Yokohama City University ประเทศ
ญี่ปุ่น

เมื่อวันท่ี 29 สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ กองกิจกำรนักศึกษำ และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษำ ประกอบด้วย องค์กำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้ำนวิชำกำรและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณำจำรย์และนักศึกษำ จำก Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทน กล่ำวต้อนรับ Assoc. Prof. Takayuki Takahashi, Associate Professor of 
Graduate School of International Management และ Assoc. Prof. Shushi Nagahata อำจำรย์ผู้ดูแลโครงกำรและนักศึกษำจำก Yokohama City University

ในกิจกรรมดังกล่ำว มีกำรแนะน ำ มหำวิทยำลัย หลักสูตร กิจกรรมนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม และสถำนท่ีท่องเท่ียว รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เ กี่ยวกับระบบกำรจ้ำงงำนของ
บริษัท (Company Employment System) จำกนักศึกษำท้ัง 2 มหำวิทยำลัย



CoC เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจ าปีการศึกษา 2561

เมื่อวันท่ี 29 – 30 สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แบบ Site 
Visit หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟแวร์ และ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำรประเมินในครั้ งนี้ ได้รับเกียรติ
จำก ดร. สุธิรำ พลันสังเกตุ อำจำรย์จำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ เป็นประธำนกำรประเมินฯ และ ผศ.ดร. สิรยำ สิทธิสำร 
อำจำรย์ จำก คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงจำก คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง เป็นกรรมกำรในกำรประเมินฯ ในคร้ังนี้



นักวิชาการ CoC ได้รับเชิญเปน็วิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาชุมชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยวทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค 
นักวิชาการอุดมศึกษา คุณภควัต ทองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณศศิธร หนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยา ยหัวข้อ “การใช้ 
Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จังหวัดพังงา



ศูนย์เทคโนโลยีแอนเิมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวทิยากรในหัวข้อ 
“ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลกูปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 10-11 และ 16-17 กันยายน 2562 ที่ผ่าน ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ท า Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 3 ห้อง นักเรียนจ านวนกว่า 80 คน



CoC จัดอบรม การสร้างสรรคภ์าพถ่าย การออกแบบสื่อ และการออกแบบแผงวงจร ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่าน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การ
ออกแบบแผงวงจร โดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที การสร้างสรรค์ภาพถ่าย โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และ การออกแบบสื่อ โดยคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนท์ 
นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



CoC ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรม Blockchain Ethereum
Smart Contract และ Libra

เมื่อวันท่ี 14-15 กันยำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิททยำเขตภูเก็ต ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำร Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra ให้กับนักศึกษำในระดับปริญญำตรี บัณฑิตศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักพัฒนำซอฟต์แวร์ ท่ีสนใจ ณ 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจำก คุณนัฐพล นิมำกุล วิทยำกร พร้อมด้วยคุณภูวนัย ธรรมเวช และคุณนภดล บุญเพ็ชร์ ผู้ช่วยวิทยำกร 
จำก KULAP มำบรรยำยและให้ควำมรู้ในกำรอบรมครั้งนี้



ศูนย์เทคโนโลยีแอนเิมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวทิยากรในหัวข้อ “ท า 
Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรมสมบูรณ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยา ยในหัวข้อ “ท า 
Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน



โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จดัอบรมโครงการคา่ยวิชาการ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่ำงวันท่ี 21-22 กันยำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำนั้น ทำงโรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัยร่วมมือกับวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงกำรค่ำยวิชำกำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 
2 โดยมีจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท้ังหมด 449 คน แบ่งออกเป็น 9 กิจกรรม ได้แก่ Internet of Things with Blockly( ArViZ) และกำรสร้ำงเกมด้วย 
Construct2 กำรออกแบบและจัดท ำ Info Graphic เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์  MIT App Inventor for Android Application Fun in Business Creative 
Thinking Kids Click Com Web Programming Basic Microsoft Office และ Android Application with Android Studio



อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก CoC เข้ารับรางวัลในโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เนื่องในวัน
มหิดล จ านวน 12 รางวัล

คณะผู้บริหำร อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีและนักศึกษำจำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญทักษิณำนุประทำนถวำยเป็นพระรำชกุศลและพิธีวำงพวงมำลำ สมเด็จพระมหิตลำธิเบ
ศ ร  อ ดุ ล ย เ ด ช วิ ก ร ม  พ ร ะ บ ร ม ร ำ ช ช น ก  อ ง ค์ บิ ด ำ แ ห่ ง ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ผ น ปั จ จุ บั น ข อ ง ไ ท ย  เ นื่ อ ง ใ น วั น ม หิ ด ล  วั น ท่ี  2 4 กั น ย ำ ย น  2 5 6 2
ท้ังนี้ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีและนักศึกษำจำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้รับประกำศนียบัตร และเงินสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” 
ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต 7 ประเภท จ ำนวน 12 รำงวัล



Thank You


