
รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพวิเตอร์
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2563



กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน และภายนอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



รายงานกิจกรรมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์- มีนาคม2563 

• นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มาให้การอบรมในหัวข้อ "Fifty Shades of Design: Problem-solving by 

Design”
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมอืทางวิชาการกบั Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “A Cup of Tea Going Beyond Design Thinking (Immersion in English Workshop)” 
• อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X) 
• วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภเูก็ต จัดโครงการการอบรมและแข่งขันการออกแบบ Infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมือง

น่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย” 



นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563

ขอแสดงความยินดี นกัศกึษาและอาจารย์วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ท่ีได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ จากส านกังานการวิจยัแห่งชาติ ในงานวนันกัประดิษฐ์ ประจ าปี 
2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา ได้แก่ ผลงานเร่ือง “ระบบแนะน าค าท่ีใช้ทดแทนส าหรับงานเขียน
ภาษาองักฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) ซึง่ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ สาขาการศึกษา โดยทีมผู้สร้าง
ผลงานได้แก่ นายศภุโชค หนปูาน นายจิราย ุชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.ณฐัพงศ์ ทองเทพ

“ระบบแนะน าค าท่ีใช้ทดแทนส าหรับงานเขียนภาษาองักฤษ” (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) เป็น
ระบบท่ีสามารถวิเคราะห์การใช้ค าศพัท์ และแนะน าค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน (Synonym) รวมถึงค าท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ 
(Alternative word) เพ่ือช่วยผู้ใช้สามารถพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษให้ดีขึน้



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ มาให้การอบรมในหัวข้อ 
"Fifty Shades of Design: Problem-solving by Design”

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ Dr. Sakib Jalil, Design Consultant, Telstra 
Purple & Guest Lecturer and Mentor, จากมหาวิทยาลยัซิดนีย์ (Sydney University) , ประเทศออสเตรเลีย ให้การอบรมในหวัข้อ "Fifty Shades of 
Design: Problem-solving by Design" ให้แก่บคุลากรในวิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ณ ห้อง 6602 



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Gandhi Institute For 
Technology (GIFT) ประเทศอินเดีย

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต โดย รศ .ดร.สินชยั กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลยัการ
คอมพิวเตอร์ ดร.อดิศกัดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาลยัฯ และทีมผู้บริหารจาก Gandhi Institute For Technology (GIFT) ประเทศ
อินเดีย โดย Associate Professor Bhupesh Deka และ Professor Sitanth Biswas, Head, M.Tech Program จาก Computer Science 
and Engineering Department ได้ลงนามร่วมกนัใน “บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ร่วมกนั ทัง้นีไ้ด้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พนัธ์ ทองชมุนมุ รองอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ หีดนาคราม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . เพ็ญศิริ เอกจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ กล่าว
ต้อนรับคณะอาจารย์ และร่วมพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครัง้นีด้้วย ซึง่ในการลงนามมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนบัสนนุวิชาการ วิจยั 
การพฒันาศกัยภาพและความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหว่างสองมหาวิทยาลยั



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “A Cup of Tea Going Beyond Design 
Thinking (Immersion in English Workshop)” 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2563 ท่ีผ่านมา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ  “A Cup of Tea Going Beyond Design 
Thinking (Immersion in English Workshop)”   โดยวิทยากรพิเศษ Mr. Gerry Cox โดยกิจกรรมในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้นกัศึกษาได้ฝึกฝน
ภาษาองักฤษโดยการส่ือสาร การท างานและการแก้ปัญหา เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความรู้ ทกัษะใหม่ ๆ รวมถึงความกล้าแสดงออกในการพดูและการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ



อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น าเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X) 

ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. - 20.30 น. ผศ.ดร.วโรดม วีระพนัธ์ อาจารย์ ประจ าวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ นายอิสมาแอ หามะ 5935512030 
และ นายณัฐพล เหลือแก้ว 5935512004 นกัศึกษา วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบั ภก.ชชัรินทร์ แสงผะกาย ผู้จดัการบริษัท เมดิเซอร์ว่า จ ากดั ได้น าเสนอระบบ Diarrhea 
Delivery Express (D2X) ให้กบั ศาสตราจารย์ นพ.วิปร วิประกษิต จากโรงพยาบาลศิริราช ณ บริษัท แอท-ยีนส์ จ ากดั กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าระบบจะถกูพัฒนาเป็น
ต้นแบบ เพ่ือเตรียมไปใช้งานต่อในอนาคต ลดการท างานของบคุลากรทางการแพทย์



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการอบรมและ
แข่งขันการออกแบบ Infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย” 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา ทางวิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ม.อ.ภเูก็ต ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดัภเูก็ต จดัโครงการการอบรมและแข่งขนัการออกแบบ 
Infographic ในหวัข้อ “ภเูก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเท่ียวปลอดภยั” ณ ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ 6702 โดยมี ดร.จกัรพนัธ์ เชาว์ปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการนีมี้
ผู้ เข้าร่วมแข่งขนัระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจ านวนมากกว่า 30 ทีม

โครงการครัง้นีไ้ด้รับเกียรติจากท่านสพุจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ท่านรองผู้ว่าราชการจงัหวดัภเูก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการออกแบบเบือ้งต้น และสามารถจดัท า Infographic ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นการประชาสมัพนัธ์จงัหวดัภเูก็ตให้นกัท่องเท่ียวได้รู้จกัในเชิงลึก
มากขึน้



ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์



บริการเจลล้างมือส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร ทุกห้องปฏิบัติการของ
วิทยาลัยฯ



TCAS รอบ 2



วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
“การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา 
R” (Social media and web scraping with R programming) 
โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ 
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A ชั้น 2 อาคาร 1A ม.อ.ภูเก็ต



Thank You


