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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562

• CoC เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019
• CoC จัดกิจกรรมบรรยาย “Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด” ในวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
• CoC ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับ นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต
• CoC ร่วมกับ FIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง
• CoC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.อ.ภูเก็ต และ iCONEXT
• CoC ร่วมกับ DEPA เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.ภูเก็ต
• CoC ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันกวดวิชา Findme
• ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย



CoC เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ Asia Open Data 
Challenge 2019

นางสาวชลลดา แฉล้มวงค์ และนายธีรธาดา และสวุรรณ นกัศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์เอสเธอร์ เสง่ียมกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวตักรรมข้อมลูเปิดภาครัฐ (DIA by DGA) โดยส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) และได้เข้าร่วมรับประกาศนียบตัรในงานปฐมนิเทศ
โครงการประกวดฯ เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 โดยในกิจกรรมดงักล่าว มีนกัศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 365 ทีม มีผู้ผ่านเข้ารอบ DIA Picthing ประเภท
ผู้ประกอบการ 10 ทีม ประเภทนกัศึกษา 10 ทีม ซึง่ทัง้ 20 ทีมนี ้ได้เป็นตวัแทน ร่วมกบัผู้ผ่านการคดัเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เป็น
ตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขนั Cross Country ในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019 ท่ีผ่านมา



CoC จัดกิจกรรมบรรยาย “Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด” ในวิชาเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน ท่ีผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ให้กับ
นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชัน้ปีท่ี 4 ในหวัข้อ Smart Communication การส่ือสารอย่างชาญ
ฉลาด ซึง่ได้รับเกียรติจาก คณุธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) วิทยากรและผู้ เช่ียวชาญด้านการส่ือสาร กิจกรรมดงักล่าวนกัศึกษาได้เรียนรู้ทกัษะการส่ือสาร ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม
ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก



CoC ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ให้กับ นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัพธุ ท่ี 9 ตุลาคม 2562 ท่ีผ่านมา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) จดัทดสอบสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy) ด้วยเคร่ืองมือสากล (ICDL - International Computer 
Driving License) ระดบั 2 ให้กบันกัศกึษา จ านวน 120 คน



CoC ร่วมกับ FIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562  ทางวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ น าทีมโดย รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดี และคณะวิเทศศึกษา น าทีมโดย ผศ .ดร.พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกบัสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ .ภเูก็ต โดยคณุศลิษา ลิ่มสกลุ พร้อมทีมผู้บริหาร ในการนีท้างวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Wenbo ผู้อ านวยการฝ่ายจีนสถาบนัขงจือ้ภเูก็ต ร่วมเป็นสกัขีพยานในการลงนามฯ โดยการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วม มือในครัง้นีมี้เพ่ือ
พฒันาทกัษะด้านการส่ือสารของบคุลากรในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการให้สามารถส่ือสารภาษาจีนรวมทัง้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆได้อย่างคล่องแคล่ว



CoC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.อ.ภูเก็ต และ iCONEXT

เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต โดย รศ.ดร.พนัธ์ ทองชมุนมุ รองอธิการบดี รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลยั
การคอมพวิเตอร์ ดร.อดิศกัดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมผู้บริหารวิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต และ บริษัทไอโคเน็กซ์ จ ากดั



CoC ร่วมกับ DEPA เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ จ.ภูเก็ต

เม่ือ 15 ตุลาคม 2562 ทางวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ น าโดย รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ และคณาจารย์ เป็นเจ้าภาพในการจดัโครงการทบทวนแผนพฒันาเมืองอจัฉริยะ จ.ภเูก็ต 
ร่วมกบัส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั น าโดย คณุประชา อศัวธีระ ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน ณ ศนูย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(สะพานหิน)



CoC ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันกวดวชิา Findme

เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดย ดร.จักรพันธ์ เชำว์ปรีชำ และเจ้ำหน้ำที่จำกวิทยำลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจำกสถำบันกวดวิชำ 
Findme ทั้งนี้ได้แนะน ำหลักสูตรของวิทยำลัยฯ ได้ทั้ง 3 หลักสูตร พร้อมทั้งสำธิตอุปกรณ์ IoT และหุ่นยนต์ ให้น้อง ๆ ได้รับชมอีกด้วย 



ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราชเข้าศกึษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนเิมชันและมัลติมีเดีย

เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาตม 2562 ศนูย์เทคโนโลยีแอนิเมชนัและมลัติมีเดีย ได้เปิดบ้านต้นรับ น้อง ๆ นกัเรียน และอาจารย์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ านวน 40 คน เข้าศึกษาดงูาน 
พร้อมทัง้น าชมห้องปฏิบตัิการ Multimedia Lab , Sound Studio , Virtual Studio



Thank You


