
 
คําสั่งคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ท่ี         /2559 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรกึษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์  
นักศึกษาภาคปกติ ประจาํภาคการศึกษาท่ี  2/2558  

……………………………………………… 
ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิด

สอนโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 
เพ่ือให้การดําเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ดังต่อไปน้ี 

รายชื่อโครงงานทางคอมพิวเตอร ์
 

ลําดับ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษา 
1 564235002 

564235003 
นางสาวขวญัชนก เสาชัย 
นางสาวจิรสุตา แท่นเอียด 

ระบบจัดการโครงงานนักศึกษา นายเสรี ชะนะ 

2 564235008 
564235016 

นางสาวโซไฮรา ตะเลงปะอาลา 
นายนุสพี แวหะมะ 

ระบบตรวจสอบการจอดรถในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

นายเสรี  ชะนะ 

3 564235038 
564235039 

นางสาวหทยัรัตน์ ขุนสังข ์
นายอธิเบศร์ จนีประชา    

ระบบตรวจสอบราย รับราย-จ่ายบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นายเสรี ชะนะ 

4 564235051 
564235053 

นางสาวโซรายา ตาเลงปะอาลา 
นายณัฐพงศ์  จนัทรุพันธ ์

แอพพลิเคชันขา่วประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

นายเสรี ชะนะ 
ผศ.นลินี  อินทมะโน 

5 564235012 
564235027 

นางสาวนันทวด ีนารีเปน 
นางสาวมีนา ดาํท่าคลอง 

เว็บไซต์บรหิารจัดการสระว่ายน้ํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

6 564235028 
564235036 

นางสาวรอฮายู  มะเย็ง 
นางสาวสุวัจนี เพชรนิล 

แอพพลิเคชันค้นหาร้านอาหารฮาลาล 
เมืองพทัยา จงัหวัดชลบุร ี

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

7 564235014 
564235030 

นางสาวนารีนาฎ  ทิ้งปากถ้ํา
นางสาววัลยา  ใจตรง 

แอพพลิเคชันสําหรับนําทางไปสู่ห้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว 
 

8 564235018 
564235031 

นางสาวประกายแก้ว อถัรัฐ
นางสาววิราวรรณ บิลหัด 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์จําปะดะ อําเภอทุ่ง
หว้า                                 

ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว 

9 564235006 
564235044 

นางสาวซุไรนี อามีน 
นายอารีฟ สามะ 

การพัฒนาแอพพลิเคชันค้นหาอู่ซ่อมรถยนต ์ ผศ.ดร.ทวรีัตน์  นวลช่วย 

10 564235048 
564235059 

นางสาวซอฟียะห์ ดาราแม 
นางสาวนุรมา สะอะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ฟาร์มกุง้ในเขตภาคใต้ 

ผศ.ดร.ทวรีัตน์  นวลช่วย 
 

11 564235009 
564235019 

นางสาวณัฐณดิา ชูประสิทธิ์
นางสาวปัทมา จาวิสูตร 

แอพพลิเคชันหาตําเเหน่งอาคารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยเทคโนโลยี AR 

นายพัฒนะ วรรณวิไล 

12 564235041 
564235042 

นายอัลอามีน เง๊าะสนิ 
นายอามีน มะลี                 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง กว่าจะรู้ว่ารกั 
 

นายพัฒนะ วรรณวิไล 

13 564235054 
564235079 

นางสาวตัยยีบ๊ะ นิ่งสระ 
นางสาวสุวดี มรมาศ 

ระบบการจัดการธนาคารโรงเรยีนบ้านในเมือง 
 

นายพัฒนะ วรรณวิไล 



ลําดับ รหัส ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษา 
14 564235066 

564235075 
นางสาวโฟมจันทร์  หมีนหา 
นางสาววิลาวรรณ   แคสนั่น 

ระบบการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา 

นางสาวยุพดี อนิทสร 
นายพัฒนะ วรรณวิไล 

15 564235023 นางสาวภัคสุดา พันธ์น้อย แอพพลิเคชัน รา้นอาหาร Long Beach Bar นางสาวยุพดี  อนิทสร 

16 564235013 
564235032 

นายนัสรี ยูหน ุ
นายศตวรรษ ชยัคุณทวีโชต ิ

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในสังคม 

นายคมกฤช เจริญ  
นางสาวยุพดี  อนิทสร 

17 564235035 
564235050 

นายสุรัฐ นันตสิน 
นายซูลกิฟลี ดือเร๊ะ 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องลูกเนรคุณ    นายคมกฤช เจริญ 

18 564235004 
564235043 

นายชาริฟ หลีมะพรรณ 
นายอายูบ สาและ 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง คืนมหัศจรรย์ ความฝัน
ของสตอ๊บ 

นายคมกฤช เจริญ 

19 564235057 
564235076  

นางสาวนาเดีย โตะแวนาวี    
นางสาวสามีเร๊าะห์ สามะแอ     

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก นายคมกฤช เจริญ 

20 564235061 
564235088 

นายบัสรี หมาดจามัง 
นายฮากีม หวงัถึก 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง กัปตันชา้งศึก - สารัช 
อยู่เย็น 

นายคมกฤช เจริญ 

21 564235069 
564235087 

นางสาวมารียัม ปูเต๊ะ 
นายอาลิฟ สูแว 

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องเล่า เกาะหนูเกาะแมว นายคมกฤช เจริญ 
ผศ.นลินี  อินทมะโน 

22 564235045  
564235080  
 

นางสาวกรรวี นาค สังวัจฉระ 
นายสุไฮมี    บระอาซัน 

ระบบเตือนภัยควบคุมโดยบอรด์อาดูโน่ 
กรณีศึกษา โปรเเกรมวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นายภาณุกร ภูรปิัญญานันท ์

23 564235082 
564235085 

นายอดุลย์ บินแวเย๊ะ 
นายอาซวน บินดาโอะ 

ระบบควบคุมสวิตซ์ไฟฟ้าบนสมาร์ทโฟน 
   

นายภาณุกร ภูรปิัญญานันท ์
ผศ.นลินี  อินทมะโน 

24 564235062 
564235072 

นางสาวปรีชญา ด้วงสา 
นางสาวลักขณา ศรีจันทร ์

ระบบการจัดการชุมนุมนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 

นางสาวดินาถ หลําสูบ 

25 564235015 
564235022 

นายนิวัฒน์ ศรีใหม่         
นางสาวฟาตีฮะห์ ดอเล๊าะ        

ระบบเช่าชุดวิวาห์ ร้านฟารีฮัน เวดดิง้ นางสาวดินาถ หลําสุบ 

26 564235046 
564235081 

นายจักรกฤษ ดษิฐ์สระ 
นางสาวสูไวบ๊ะห์ ยะสะซอ 

ระบบบรหิารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านในวงั นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ

27 564235060 
564235077 

นางสาวนูซูลา    มะเซ็ง 
นางสาวสุกัญญา และหีม 

ระบบบริหารจัดการร้านพีเอ คอมพิวเตอร ์ นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ

28 564235017 นางสาวนูรฮัยฟา อาแว ระบบรวบรวมและประเมินความคุ้มค่าการซ่อม
ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายสกรรจ์  รอดคล้าย 

29 564235010 
564235033 

นายณัฐพล ทองฤทธ์ิ 
นางสาว สาวิตร ีทองชิต 

ระบบบริหารการจัดการฟติเนส กรณีศึกษา 
ยิมฮีโร ่

ผศ.พิกุล สมจิตต์ 

 

หน้าที่ ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้และข้อมูลวิชาการทางด้านเทคนิค ทักษะที่จําเป็นต่อ
คุณลักษณะของโครงงาน แสดงข้อคิดเห็น ช้ีแนะแนวทาง และวิธีการดําเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม คอย
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนกระทั่งนักศึกษาสอบโครงงานที่สมบูรณ์ รวมท้ังประเมิน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ร่วมกับอาจารย์ประจําวิชา 
  



ทั้งน้ี ให้กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่      มกราคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ) 
                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-3- 


