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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

• นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในงานวันนักประดษิฐ์ ประจ าปี 2563
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2562
• นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน NSC 2020 รอบคัดเลือก



นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563

เมื่อวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2563 ท่ีผ่ำนมำ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ นำยศุภโชค หนูปำน นำยจิรำยุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ จำกส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ ผลงำนเรื่อง "ระบบแนะน ำค ำท่ีใช้ทดแทนส ำหรับงำนเขียนภำษำอังกฤษ" (Alternative Word Suggestion System for English Writings (Altw)) (สำขำกำรศึกษำ)
ในงำนวันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพมหำนคร



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.00 น. วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต น ำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
ดร.วศิมน พำณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เดินทำงไปมอบทุนกำรศึกษำเรียนฟรี 4 ปี วิทยำลัย
กำรคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยในพิธีมอบทุนกำรศึกษำในคร้ังนี้นั้น ได้รับเกียรติจำกคณะผู้บริหำรจำกสภำกำรศึกษำ น ำโดยคุณบัณฑูน
ทองตัน ประธำนกำรศึกษำจังหวัดภูเก็ต คุณพภัสสรณ์ สมพรำนนท์ และคุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ กรรมกำรสภำกำรศึกษำจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในคร้ังนี้ด้วย โดยนักเรียนผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกได้แก่

1. นำงสำวเบญญำภำ จันทร์เอียด เข้ำศึกษำต่อในสำขำธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมดีเย่ียม โดยผ่ำนกำรคัดเลือกจำกสภำกำรศึกษำ
2. นำงสำวปำรมี อภัย เข้ำศึกษำต่อในสำขำธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีเยี่ยม



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต น าโดย รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดี
วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ดร.อดิศกัดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อซีส นนัทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั บณัฑิตศกึษาและบริการวิชาการ เดินทางไปมอบ
ทนุการศกึษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ประจ าปีการศกึษา 2563 ให้แก่ นายเตชินทร์ ภกัดีเศวตโชติ นกัเรียนโรงเรียนภเูก็ตวิทลยั ซึง่ได้รับทนุประเภทนกัเรียนท่ีมี
คณุธรรมจริยธรรมดีเย่ียม โดยผ่านการคดัเลือกจากสภาการศกึษา

ซึง่พธีิมอบทนุการศกึษาในครัง้นีน้ัน้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศกึษา น าโดย คณุมโนสิทธ์ิ แจ้งจบ และคณุพภสัสรณ์ สมพรานนท์ กรรมการสภา
การศกึษาจงัหวดัภเูก็ต ร่วมพธีิมอบทนุในครัง้นีด้้วย ซึง่ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั น าโดยดร.วชัรศกัดิ์ สงค์ปาน คณะคณุครูและนกัเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 
ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

เมื่อวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2563 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจ้ียง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย
บัณฑิตศึกษำและบริกำรวิชำกำร และ ดร.กุลจรี ตันตกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เดินทำงมอบทุนกำรศึกษำเรียนฟรี 4 ปี วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ
2563 ให้แก่นำงสำวศศิภำ หนูแดง นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ ซึ่งได้รับทุนกำรศึกษำประเภทคุณธรรมจริยธรรมดีเย่ียม



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2562

เมื่อวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2563 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ก ำหนดมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำของวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2/2562 จ ำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนกำรศึกษำละ 2,000 บำท จ ำนวน 2 ทุน ทุนกำรศึกษำละ 1,500 บำท จ ำนวน 8 คน และทุนกำรศึกษำละ 1,000 บำท โดยได้รับ
เกียรติจำก ผศ.ดร.คมสันต์ กำญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ กล่ำวให้โอวำทพร้อมท้ังมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ



นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพวิเตอร ์เข้าร่วมการแข่งขัน NSC 2020 รอบคัดเลือก

เมื่อวันท่ี 11-12 กุมภำพันธ์ 2563 ท่ีผ่ำนมำ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และนักศึกษำวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 25 คน เข้ำร่วมกำรแข่งขันพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 NSC2020 (รอบคัดเลือก) ณ ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่ โดยผล
กำรแข่งขัน นักศึกษำจำกวิทยำลัยฯ จ ำนวนท้ังหมด 6 ทีม ผ่ำนเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ ท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี 4-6 มีนำคม 2563 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนน
รำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
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Thank You


