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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

• อาจารย์จาก CoC เข้าร่วมการแข่งขัน “Agoda Programming Competition”
• อาจารย์จาก CoC ร่วมจัดแสดงผลงานและได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ICID
• CoC และ ร.ร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา  ได้ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการร่วมกัน
• CoC ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ ร.ร.หาดใหญว่ิทยาลัย จ.สงขลา
• CoC ร่วมมือกับ DEPA ร่วมกันประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต 
• นักศึกษาจาก CoC จัดท าโครงงานด้าน IoT ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก
• CoC จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับก้าวหนา้” แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการแนะแนว ณ โรงเรียนจังหวัดในภาคใต้



อาจารย์จาก CoC เข้าร่วมการแข่งขัน “Agoda Programming Competition”

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรม ผ่ำนระบบออนไลน์ “Agoda Programming Competition”
จัดขึ้นโดย Agoda ในกำรแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 3 ล ำดับแรกได้คะแนนเท่ำกัน คณะกรรมกำรจึงตัดสินด้วยล ำดับเวลำท่ีใช้ โดย ดร .นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้รับรำงวัล
ล ำดับท่ี 2 และ ได้เดินทำงไปรับรำงวัล ณ ส ำนักงำน Agoda กรุงเทพมหำนคร  ในวันท่ี 22 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ



อาจารย์จาก CoC ร่วมจัดแสดงผลงานและได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ICID

เมื่อวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ ดร. จักรพันธ์ เชำว์ปรีชำ เข้ำร่วมส่งผลงำนสร้ำงสรรค์เข้ำร่วมและจัดแสดงในงำนประชุมวิชำกำร ICID (International 
Conference on Innovative Digital) 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC)

โดยผลงำนมีชื่อว่ำ Incantation Media เป็นกำรน ำ Microcontroller มำประมวลผลเมื่อผู้ชมท ำกำรเคำะบักฮื้อ (木魚) หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เคำะจังหวะระหว่ำงพิธีสวด
มนต์ โปรแกรมจะประมวลผลและน ำชื่อเทพเจ้ำในภำษำจีนมำประกอบเป็นรูปร่ำง เพื่อแสดงแทนสภำวะจิตของผู้มีศรัทธำในองค์เทพเจ้ำในขณะสวดมนต์  และน ำองค์เทพมำสู่ควำมเป็น
จริงในชั่วขณะนั้น ซึ่งผลงำนท่ีจัดแสดงได้รับรำงวัล Best Interactive Media มอบรำงวัลโดย ศำสตรำจำรย์ปรีชำ เถำทอง ศิลปินแห่งชำติสำขำทัศนศิลป์ อีกด้วย



CoC และ ร.ร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการรว่มกัน

เมื่อวันท่ี 2 ธันวำคม 2562 ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น ำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษำกำรคณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหำร 
ได้ลงนำมร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร” กับโรงเรียนแสงทองวิทยำ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ น ำทีมโดย ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพร้อมทีมผู้บริหำร 
โดยในครั้งนี้ ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้รับโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรของทำงวิทยำลัย ฯ และมีกำรอบรมกำรสร้ำง Portfolio ฉบับย่อให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำย เพ่ือเป็นกำรเตรียมตัวท่ีดีให้นักเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมเข้ำสู่กำรสมัครเข้ำเรียนต่อมหำวิทยำลัย



CoC ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญว่ิทยาลัย จ.
สงขลา

เมื่อวันท่ี 2 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำนั้น ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต น ำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษำกำรคณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์พร้อม
คณะผู้บริหำร ได้ร่วมหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกิจกรรมต่ำงๆทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดค่ำย กำรจัดแข่งขันต่ำงๆ กับคุณนภดล บุญรัศมี รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร
วิชำกำรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย และคณะผู้บริหำร ณ ห้องประชุม SMT(Science Math and Technology) โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

กำรประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้มีกำรแนะน ำหลักสูตรและกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทำง 2 หน่วยงำนเห็นพ้องที่จะมีกำรลงนำมควำม
ร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ



CoC ร่วมมือกับ DEPA ร่วมกันประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ ในโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ น ำทีมโดย รศ .ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี และทีมคณำจำรย์ ร่วมมือกับ ส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกันประชุมแผนพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ในโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจำกคุณสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคำย รอง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธำนในกำรประชุม



นักศึกษาจาก CoC จัดท าโครงงานด้าน IoT ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

นำงสำวชินำณัฐ โสมแก้ว นักศึกษำชั้นปีท่ี 4 สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย ดร.จักพันธ์ เชำว์ปรีชำเป็นท่ีปรึกษำ ได้จัดท ำโครงงำนร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนนำกกเพื่อท ำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ำมำทดลองใช้ในกำรเพำะปลูกเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน โดยทำงศูนย์ได้พัฒนำโรงเรือนตัวอย่ำง ติดตั้งอุปกรณ์ IoT ทดสอบใช้ และได้น ำ
โรงเรือนตัวอย่ำงไปจัดแสดงในงำนวันดินโลก 2019 ณ สถำนีพัฒนำท่ีดินภูเก็ต เมื่อวันท่ี 2 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ

ซึ่งผลงำนได้รับควำมสนใจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หน่วยงำนรำชกำรและกลุ่มเกษตรกรเนื่องจำกทำงศูนย์ฯ เป็นหน่วยงำนแรกที่มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันใช้เทคโนโลยี 
4.0 ในกำรท ำเกษตรกรรมในจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่ำงมำก



CoC จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ “การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะดับก้าวหน้า” แก่นักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

ระหว่ำงวันท่ี 9-10 ธันวำคม 2562 นี้ ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ให้กำรอบรมโครงกำร “กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับก้ำวหน้ำ” แก่นักเรียนโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ SMP โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 และ 3 จ ำนวน 61 คน โดยมีวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรคือ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ และ อ.มณีเนตร พวงมณี ตำมล ำดับ

โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภำษำทำงคอมพิวเตอร์ท้ังระดับพื้นฐำนและกำรแก้ไข
ปัญหำโจทย์ต่ำงๆในระดับที่ยำกมำกขึ้น กำรเขียนโปรแกรมภำษำซีครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและนักเรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ท่ีได้ในกำรต่อยอด
ในกำรเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหำอื่นๆต่อไป



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการแนะแนว ณ โรงเรียนจังหวัดในภาคใต้

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ ทำงวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ ให้
เป็นท่ีรู้จักไปยังกลุ่มเป้ำหมำย โดยคณะอำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีได้เดินทำงไปประชำสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธ ยมศึกษำในจังหวัดต่ำง ๆ ท้ังสิ้นจ ำนวน 74
โรงเรียนในภำคใต้



รางวัล ประกาศเกียรติคุณ
วิทยาลัยการคอมพวิเตอร์



รางวัล ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ที่ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK
• ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICSEC 2019
• ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้รับรางวัล Best Interactive Media ในงานประชุมวิชาการ ICID (International Conference on Innovative Digital) 2019
• ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok ได้รับรางวัลประกาศเกียรตคิุณ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติผลงานเรื่อง 

"ระบบแนะน าค าที่ใช้ทดแทนส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ“ (Alternative Word Suggestion System for English Writings (Altw)) (สาขาการศึกษา)
• นายนันทวัฒน์ ตัณฑวนิช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปี

การศึกษา 2561



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ที่ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK



ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICSEC 2019



ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้รับรางวัล Best Interactive Media ในงานประชุมวิชาการ ICID (International Conference on Innovative Digital) 2019 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok
ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติผลงานเรื่อง "ระบบแนะน าค าที่ใช้ทดแทนส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ"
(Alternative Word Suggestion System for English Writings (Altw)) (สาขาการศึกษา)



นายนันทวัฒน์ ตัณฑวนิช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562



Thank You


