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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมการพัฒนาบคุลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้กับ 
นักศึกษา 

           เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมในเรื่องบุคลิกภำพและ
เทคนิคกำรสัมภำษณ์งำน ให้กับนักศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสำขำวิชำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 จ ำนวนทั้งสิ้น 62 คน โดยได้รับเกียรติจำกทีมวิทยำกร คุณอรวีณำ พงษ์พันธ์พัวสุข คุณสิริสินี ฉำยสุวรรณคีรี และคุณ
โกเมศ ประสำรกำร ผู้ตรวจสอบกำรบริกำรบนเครื่องบิน แผนกลูกเรือ จำกสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  

       เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษำสหกิจศึกษำ ให้กับนักศึกษำ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะออกปฏิบัติงำนสหกิจ
ศึกษำ ในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561  จ ำนวนทั้งสิ้น 54 คน  โดยมีอำจำรย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัย
กำรคอมพิวเตอร์ กล่ำวเปิดงำน แนะน ำแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม และชี้แจงรำยละเอียดของเอกสำรต่ำง ๆ โดยเจ้ำหน้ำที่งำน
หลักสูตรและสหกิจศึกษำ 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเปน็วิทยากรในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุคโลกาภิวัฒนแ์ละ
สารสนเทศ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0” 

             วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์น ำทีมโดย อ.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อ.อยุทธย ์อินทรประดิษฐ์ 
อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และ อ.กิตย์ศิริ ช่อเจ้ียง ได้รับเชญิเป็นวิทยำกรในหัวข้อ “เทคโนโลยีสำรสนเทศกับยุคโลกำภิวัฒน์และสำรสนเทศ 
และนวัตกรรมไทยแลนด ์4.0” แก่ประชำชน ต.วิชิต จ ำนวน 200 ท่ำน ณ อำคำรตะเภำใหญ่ เทศบำลต ำบลวิชิต 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สื่อเพื่อการสร้างสรรค์” 

          เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในหัวข้อเรื่อง “สื่อเพื่อกำร
สร้ำงสรรค์” ให้กับนักเรียนและคณำจำรย์จ ำนวน 126 ท่ำน จำกโรงเรียนสภำรำชินีตรัง จ.ตรัง ในส่วนของกำรอบรมนั้นแบ่งเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ กำรเรียนรู้กำรสร้ำงผลงำนต่ำงๆ แบบ 3 มิติ โดยใช้ Basic SketchUp โดยคุณเมธัส เทพไพฑูรย์ และกำรตัดต่อ
วีดีโอโดยใช้ Adobe Premiere Pro ได้อย่ำงมืออำชีพ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
          โดยกำรอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเข้ำใจและเรียนรู้กำรสร้ำงผลงำนต่ำงๆแบบ 3 มิติ และเข้ำใจกระบวนกำร
ผลิตสื่อได้อย่ำงถูกต้อง และจำกกำรอบรมทั้ง 2 ส่วนนี้ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถประยุกต์บทเรียนเพื่อผลิตชิ้นงำนได้อย่ำง
สวยงำมและสร้ำงสรรค์  



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมงานจัดนิทรรศการ YES Day ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 

      วันที่ 7 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำนนักศึกษำ ในวัน YES 
Day ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษำ ซึ่งในงำนมีกิจกรรมมำกมำย อำทิเช่น กำรแสดงของนักเรียน บูธกิจกรรมประจ ำห้องเรียน ทั้งนี้ 
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้จัดแสดงหุ่นยนต์  3D Printer และน ำผลงำนของนักศึกษำในสำขำต่ำง ๆ จัดแสดงในบูธนิทรรศกำร
ในครั้งนี้อีกด้วย 



การบรรยายและนิทรรศการจากวิทยากร มหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชยี 

                วันที่ 17 ธันวำคม 2561 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณำจำรย์และผู้บริหำร จำก มหำวิทยำลัย North ประเทศ
โครเอเชีย โดยได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ ์ รักษำกำรคณบดีวทิยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรอย่ำงอบอุ่น 
และร่วมเข้ำรับฟังกำรบรรยำยในหัวข้อ Creative on University โดย Asst.Prof.art Robert Geček และ  หัวข้อ Color Design and 
Visual Psychophysics โดย Assoc.Prof.Damir Vusić นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ และ มหำวิทยำลัย North 
ประเทศโครเอเชีย ได้ประชุมกันเพ่ือหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งสอง ทั้งในด้ำนกำรเรียน และ กำรวิจัย 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนในหัวข้อ “Advanced 
Spreadsheet Skills” 
           ระหว่ำงวันที่ 17-19 ธันวำคม 2561 นี้ คุณพิชญะ บุญญำนุวัตร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรสอนในหัวข้อ “Advanced Spreadsheet Skills” ให้กับบริษัทเกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเชียวชำญเพิ่มมำกขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ก่อให้เกิดควำมรู้ที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร TCAS 1 

         ในช่วงเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักไปยังกลุ่มเป้ำหมำย โดยคณะอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ได้เดินทำงไปประชำสัมพันธ์แก่
นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดต่ำง ๆ ทั้งสิ้นจ ำนวน 40 โรงเรียน ในภำคใต ้



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 



ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีศรี ปวช. 

ก ำหนดกำร กำรรับสมัครนักศึกษำ TCAS 1 ในโครงกำร เด็กดีศรี ปวช. 



ประชาสัมพันธ์โครงการมุ่งมั่นตั้งใจดี 

ก ำหนดกำร กำรรับสมัครนักศึกษำ TCAS 1 ในโครงกำร มุ่งมั่นตั้งใจดี 



ประชาสัมพันธ์โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือ 

ก ำหนดกำร กำรรับสมัครนักศึกษำ TCAS 1 ในโครงกำรโควตำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 



CoC สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์จบแล้วท างานอะไร ? 

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำง ๆ ในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
“สำขำกำรคอมพิวเตอร์จบแล้วท ำงำนอะไร”  



CoC สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลจบแล้วท างานอะไร ? 

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำง ๆ ในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
“สำขำวิศวกรรมดิจิทัลจบแล้วท ำงำนอะไร”  



CoC สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจบแล้วท างานอะไร ? 

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำง ๆ ในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
“สำขำธุรกิจดิจิทัลจบแล้วท ำงำนอะไร”  



หลักสูตร CompTIA Cloud Essential 

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ประชำสัมพันธ์โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพก ำลั งคนและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทล หลักสูตร CompTIA Cloud Essential 



บรรยายและนิทรรศการด้าน Multimedia 

กำรบรรยำยและนิ ท รรศกำรด้ ำน  Multimedia จ ำก
มหำวิทยำลัย North ประเทศโครเอเชีย ณ ศูนย์เทคโนโลยี 
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วันที่ 17 ธันวำคม 2561ฟ 



อยากเรียน CoC เลือกรหัสสาขาอะไร ? 

รหัสสำขำ ในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรคัดเลือก
นักเรียนใน 14 จังหวัดภำคใต้ โดยวิธีกำรรับตรง (โควตำ
ภูมิภำค) 



Thank You 
 


