
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 – มกรำคม 2563



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

• นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนสนบัสนุน เข้าร่วมโปรแกรม CEP (gPBL) at SIT 2019  ณ  Shibaura University
• อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บรรยาย “ระบบความปลอดภัยและบลอ็กเชน”ณ ม.เกษตรศาสตร์
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าว เร่ือง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุม่จังหวัดอันดามนั
• คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การออกแบบและจัดท า Infographic เพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดการสอบและสัมภาษณ์ ชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดพิธีลงนามสัญญารับทนุการศึกษาวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563



นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุน เข้าร่วมโปรแกรม CEP (gPBL) at SIT 2019 
ณ  Shibaura University

เม่ือวนัท่ี 11 - 21 ธันวาคม 2562 นายพศิน วิจิตรวงศากร นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทนุสนบัสนนุ เข้าร่วมโปรแกรม CEP (gPBL) at SIT 
2019 ณ Shibaura University ซึง่โปรแกรมดงักล่าวเป็นโปรแกรมท่ีนกัศึกษาญ่ีปุ่ น และนกัศึกษาจากมหาลยัทัว่โลกมาท างานร่วมกนั หารือ และแก้ ปัญหาท่ีได้รับมา
จากบ ริ ษัทและอง ค์ก ร ใน ญ่ีปุ่ น  ซึ่ ง  SIT จะสนับสนุนนักศึกษา ท่ี มีค วาม รู้ความสามารถ ในการแ ก้ ไข ปัญหา เชิ ง ระบบ  และ มีทักษะการจัดการต่ า ง  ๆ
ส่วนของบริษัทท่ีเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนัของนกัศกึษา นอกจากนีโ้ปรแกรมก็ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพการท างานมากยิ่งขึน้



อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บรรยาย “ระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน”ณ ม.เกษตรศาสตร์

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม วีระพนัธ์ (หวัหน้าทีมวิจยั Block ฝ่ายเทคนิค) วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต ได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรบรรยาย ในงานสมันา "เร่ืองระบบความปลอดภยัและบล็อกเชน" ให้กบั นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบตัิการในครัง้นี ้
ผศ.ดร.วโรดม วีระพนัธ์ ได้บรรยายในส่วนของการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยกุต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ท่ีทีมวิจยัได้ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั ร วมถึงการให้นกัศึกษาทดลองฝึก
เขียน สญัญาอจัริยะและการน าไปใช้งานเบือ้งต้นได้



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าว เรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร .สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี
วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ จดัแถลงข่าวการน าเสนอผลงานวิจยั เร่ือง การเปล่ียนผ่านด้วยดิจิทลัเทคโนโลยีของกลุ่มจงัหวดัอนัดามนั Digital Transformation For 
Andaman Provinces เพ่ือสนบัสนนุด้านการ ท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัอนัดามนั



คณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปใีหม่แก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ

รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขต
ภเูก็ต และหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการขอพรในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2563



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การออกแบบและจัดท า Infographicเ พื่อการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์” 

ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมา ทางวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การออกแบบและจัดท า Infographic เพ่ือการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์” ให้กับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 จ านวน 129 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร และ 
ดร.จกัรพนัธ์ เชาว์ปรีชา



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดการสอบและสัมภาษณ์ ชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เมื่อวันท่ี 12 มกรำคม 2562 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้จัดกำรสอบและสัมภำษณ์ นักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือชิงทุนศึกษำต่อ
ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รอบท่ี 1  



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันท่ี 29 มกรำคม 2562 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีลงนำมสัญญำรับทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในกำรรับทุนศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ
2563 รอบท่ี 1  โดยในโอกำสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างอบอุ่น ท้ังนี้ ดร .อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ได้ท าการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมฉลอง 5000+ Likes
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