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รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

• CoC ร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิจัยในงาน NCIT2019
• CoC ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2019
• ทีมนักวิจัยบล็อกเชน ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่ Final pitch ในโครงการ The Energist by EPPO 2019 โดยส านักนโยบายและ

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• CoC จัดโครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมการด าเนินงาน เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเบื้องต้น ณ ศาลปกครองภูเก็ต อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
• CoC จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562
• CoC จัดอบรมการเขียนเกมเบื้องต้นด้วย Unity ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
• CoC เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.ภูเก็ต ร่วมกับ DEPA



CoC ร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิจัยในงาน NCIT2019

อำจำรย์ และนักศึกษำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต น ำโดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ อ.เลอลักษณ์ บุญล  ำ และนักศึกษำ เข้ำร่วมประชุม 
น ำเสนอผลงำนในงำนประชุมวิชำกำร National Conference on Information Technology (NCIT2019) 
ระหว่ำงวันท่ี 24-25 ตุลำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ ณ สถำบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น ซึ่งผลงำนวิจัยท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกให้น ำเสนอในท่ีประชุม มีดังนี 
1.กำรวิเครำะห์คุณลักษณะของลูกค้ำท่ีมีผลต่อกำรแนะน ำรถยนต์มือสอง โดย สมพจน์ หำบหำ, และอำจำรย์ณัฐพงศ์ ทองเทพ
2.กำรก ำหนดรูปแบบกำรเตรียมข้อมูลส ำหรับวิเครำะห์ และออกแบบระบบ แนะน ำกิจกรรมตำมควำมสนใจส่วนบุคคล โดย นนทวัฒน์ ตัณฑวณิช, ชำนนท์ ธรรมสุนทร,และอำจำรย์
ณัฐพงศ์ ทองเทพ
3.กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบติดตำมและสื่อสำรกับพืช ผ่ำนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและหุ่นยนตส์นทนำ: แพลนเท่
โดย วิภำนันท์ เอกสิริเรืองชัย, นรำภรณ์ ดีค ำน้อย, อดุลย์ กำเจ และอำจำรย์ณัฐพงศ์ ทองเทพ
4. สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ ซื อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยณัฐวรรณ จุลกัลป์ ธิดำรัตน์ ลำดบูรณ์ และอำจำรย์เลอลักษณ์ บุญล  ำ



CoC ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2019

ระหว่ำงวันท่ี 30 ตุลำคม 2562 - 1 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำนั น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์น ำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (Sinchai Kamolphiwong) คณบดีวิทยำลัยกำร
คอมพิวเตอร์ เป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ICSEC (International Computer Science and Engineering Conference) ณ โรงแรม Novotel Phuket Resort ใน
งำนประชุมวิชำกำรครั งนี  ได้รับเกียรติจำก ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ (Thakerng Wongsirichot) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นประธำนเปิดงำน อีก
ทั งได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต เข้ำร่วมเป็นเกียรติในกำรเปิดงำนครั งนี 



ทีมนักวิจัยบล็อกเชน ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการคดัเลือกเปน็ 1 ใน 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่ Final pitch ในโครงการ 
The Energist by EPPO 2019 โดยส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทีมวิจัยบล็อกเชน จำกวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ (College of Computing), คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) และศูนย์วิจัย
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชำติอันดำมัน(ANED: ANdaman Environment and natural Disaster research center) ส่งโครงกำรเข้ำร่วม The Energist2 by EPPO ของส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน ในนำมของทีม DeSDev (Decentralize Sustainable Development) ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีจะพัฒนำแพล็ตฟอร์มเพื่อกำรบริกำรด้ำนกำรเงิน พัฒนำด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดกำรลงทุนด้ำนพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงก้ำวกระโดด ทีม DeSDev ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่รอบ Around the Clock Hackathon ในวันท่ี 
18-19 ตุลำคม 2562 และผ่ำนกำรคัดเลือก Elevator pitch เป็น 10 ทีมสุดท้ำยเพื่อเข้ำสู่รอบ Final Pitch ครั งสุดท้ำยในวันท่ี 23 พฤศิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ



CoC จัดโครงการทัศนศึกษาเย่ียมชมการด าเนินงาน เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเบือ้งต้น ณ ศาลปกครอง
ภูเก็ต อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

เมื่อวันท่ี 12-13 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ นักศึกษำวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ภำยใต้รำยวิชำ 140-498 Computing Ethics and 
Laws นักศึกษำสำขำ IT ชั นปีท่ี 4 วิชำ 946-394 Legal and Ethical Consideration in IT นักศึกษำสำขำ SE ชั นปีท่ี 4 วิชำ 240-303 Ethical Legal and Social Issues 
นักศึกษำสำขำ CoE ชั นปีท่ี 3 โดยมีอำจำรย์มณีเนตร พวงมณี เป็นผู้สอน และวิชำ 977-101 Computer Ethics and Laws นักศึกษำสำขำ DE โดยมีอำจำรย์ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็น
ผู้สอน รวมคณำจำรย์และนักศึกษำประมำณ 160 คน ได้เข้ำทัศนศึกษำเข้ำเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน รับฟังควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกฎหมำยปกครองเบื องต้น วิธีกำรพิจำรณำคดีและ
ขั นตอนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนศำลปกครองภูเก็ต ณ ศำลปกครองภูเก็ต อ. ถลำง จ. ภูเก็ต



CoC จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจ าปีการศกึษา 2562

วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำนั น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ กิจกรรม ม.อ.วิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี  
1. CoC Senior Project Showcase 2019 ซึ่งจัดแสดงผลงำนโครงงำนทำงคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำชั นปีท่ี 4
2. Computing Youth Challenge#2 (CYC#2) กำรแข่งขันชิงแชมป์เยำวชนทำงกำรคอมพิวเตอร์ ครั งท่ี 2
3.CoC Tech Startup Pitch 2019 กำรน ำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบกำร Pitch โดยนักศึกษำวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
4. CoC Open House เปิดบ้ำนเยี่ยมชม CoC รู้จักวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรท่ีเปิดสอนของวิทยำลัยฯ กำรออกแบบตัวละครด้วยตนเอง



CoC จัดอบรมการเขียนเกมเบื้องต้นด้วย Unity ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2562 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์จัดอบรมกำรเขียนเกมเบื องต้นด้วย Unity โดยผู้เข้ำร่วมกำรอบรมไม่จ ำเป็นต้องมีทักษะพื นฐำนกำรเขียน
โปรแกรม กำรอบรมครั งนี ได้รับเกียรติจำกคุณกิตติพงษ์ ศรีกิมแก้ว Senior Animator & Developer จำกบริษัท Groundhog Studio Co., Ltd. เป็นวิทยำกร เนื อหำใน
กำรอบรมครอบคลุมตั งแต่ Unity 3D Introduction, Introduction to C# scripting, Camera tracking, Collision, Score & UI และ Create 3D runner game



CoC เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.ภูเก็ต 
ร่วมกับ DEPA

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ น ำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และคณำจำรย์ เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
เมืองอัจฉริยะ จ.ภูเก็ต ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล น ำโดย คุณประชำ อัศวธีระ ผู้อ ำนวยกำรเขตพื นท่ีภำคใต้ตอนบน ณ . โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยทำงโครงกำรได้รับ
เกียรติจำกรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต คุณสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคำยเป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน โครงกำรนี มีกิจกรรมท่ีส ำคัญคือกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะจังหวัด
ภู เ ก็ ต  ซึ่ ง เ ป็ น ก ำ ร ร ะ ด ม ส ม อ ง แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ ำ ง ภ ำ ค รั ฐ  ภ ำ ค เ อ ก ช น  ร ว ม ทั ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
กำรท ำกิจกรรมในครั งนี มีกำรแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 7 กลุ่มได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Environment) กำรด ำรงชีวิตอัจฉริยะ(Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ(Smart People) ขนส่ง
อัจฉริยะ(Smart Mobility) พลังงำนอัจฉริยะ(Smart Energy) กำรบริหำรภำครัฐอัจฉริยะ(Smart Governance) และ เศรษฐกิจอัจฉริยะ(Smart Economy) โดยกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนำฯ ในครั งนี เพื่อก่อให้เกิดโครงกำรท่ีมีควำมทันสมัย เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันซึ่งจะท ำให้ภูเก็ตพัฒนำเป็น Smart City อย่ำงยั่งยืน



Thank You


