
 

 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ที่        /2561 

เร่ือง แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบเคาโครงโครงงาน และเคาโครงงานวิจยัทางคอมพิวเตอร  
นักศึกษาภาคปกติ ประจาํภาคการศึกษาที่ 1/2561 

………………………………………………………… 
ดวยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กําหนดใหมีการสอบเคาโครงโครงงานและเคาโครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาค
เรียนท่ี 1/2561 ระหวางวันท่ี  25-26 กรกฎาคม 2561 เพ่ือใหการดําเนินงานในรายวิชาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงแตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบ 
ดังตอไปนี้ 

 
 

1. กรรมการสอบ ชุดท่ี 1 (หอง 8-406)  วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561  เวลา 16:00-17:30 น.  
 

 1.1 ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว ประธานกรรมการ 
 1.2 นายญาณพัฒน  ชูชื่น กรรมการ  
 1.3 นายโชติธรรม  ธารรักษ กรรมการ 
 1.4 นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําสงผลการประเมินใหอาจารยประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

1. นายธนกฤติ หะยีหวัง 
นายพงศวิศิษฐ พรหมเรืองโชติ 
 

โมบายแอพพลิเคชั่นสาํหรับผูสูงอายุ ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

2. นางสาวโมรีนาร หวังสน ิ
นางสาวรุซดา หวังเจริญ 
 

ระบบจัดการแขงขันวายน้ํากรณศึีกษาสระวาย
น้ํามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
อาจารยยุพดี อินทสร 

3. นายอาดลีัน มะล ี
นายลุขมาน ยาต ี

ระบบยืม-คืนหนังสือหองสมุดอิมามอัชชาฟอีย 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี
 

ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
 

4. นายสหรัตน ปรุงแกว การทดสอบประสิทธิภาพการใหบริการเว็บดวย 
Swarm Docker ในสภาวะจํานวนโหนดตางกัน 
 

อาจารยโชติธรรม ธารรักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. กรรมการสอบ ชุดท่ี 2 (หอง 8-402)  วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561  เวลา 16:00-17:30 น.  
 

 2.1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ประธานกรรมการ 
 2.2 ผศ.สารภี จุลแกว  กรรมการ 
 2.3 นายภาณุกร ภูริปญญานันท กรรมการ 
 2.4 ดร.เกศินี บุญชวย  กรรมการ 
 2.5 นางสาวยุพดี อินทสร กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําสงผลการประเมินใหอาจารยประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

1. นายศราวุธ ศุกกรี 
นายสไูฮมนั เสะ 
 

ถังขยะอัจฉริยะดวยอุปกรณไอโอที อาจารยกฤษณวรา  รัตนโอภาส 
ผศ.สารภี จุลแกว 

2. นางสาวจิราภรณ จรเมือง 

นางสาวสุชาดา หนนูุน 
 

ระบบประหยัดพลังงานไฟฟาดวย IoT 
 

ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย
อาจารยยุพดี อินทสร  

3. นางสาวฟาตีเมาะ หมัดหมะ 

นางสาวอุมา หลปีุม 
 

กระดานแสดงคาประสิทธิภาพของ Docker ดวย
โปรแกรมประยุกตเว็บ 

ผศ.พิกุล สมจิตต  
อาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส 

4. นายผดุงพล  ประชยัเทพ 
นายณัฐวฒุิ  อองเอ้ือ 

ระบบควบคุมอุปกรณเครือขายประเภทสวิตช
แบบควบคุมระยะไกลดวยโปรแกรมประยุกต
ไลน 
 

อาจารยญาณพฒัน  ชูชืน่ 
อาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส 

 
 

3. กรรมการสอบ ชุดท่ี 3 (หอง 8-404)  วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561  เวลา 16:00-17:30 น. 
 

 3.1 ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว ประธานกรรมการ 
 3.2 นายพัฒนะ วรรณวิไล กรรมการ 
 3.3 นายคมกฤช เจริญ  กรรมการ 
 3.4 นายเสรี ชะนะ  กรรมการ 
 3.5 ผศ.พิกุล สมจิตต  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําสงผลการประเมินใหอาจารยประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

1. นายกิตติพฒัน แพรกทอง โมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาชั้นเรียนของ
นักศึกษา (ซีเอที) กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 
 

ผศ.นลินี อินทมะโน 
อาจารยสกรรจ รอดคลาย 

2. นางสาวศิรยา เจะหมาด 
นาวสาววชิุดา หมัดส ี

อุปกรณไอโอทีสําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอม
สําหรับเคร่ืองแมขาย 
 

อาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส
อาจารยยุพดี อินทสร  

3. นางสาวเกศสุดา สรณราย 
นางสาวฝาดลีะ อยูด ี

การจําแนกประเภทสื่อสารสนเทศดวยชุดขอมูล 
HTTPS 
 

อาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส 

 



 
4. กรรมการสอบ ชุดท่ี 4 (หอง 8-405)  วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561  เวลา 16:00-17:30 น.  
 

 4.1 นายกฤษณวรา รัตนโอภาส ประธานกรรมการ 
 4.2 นายกฤษดา เพ็งอุบล กรรมการ 
 4.3 ผศ.นลินี อินทมะโน กรรมการ 
 4.4 นายสกรรจ รอดคลาย กรรมการ 
 4.5 ผศ.ดินาถ หลําสุบ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําสงผลการประเมินใหอาจารยประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

1. นางสาวนฤมล สอเหร็ม 
นางสาวสุธาสินี เปนไชย 
 

ระบบตรวจสอบ Wi-Fi บน IoT 
 

อาจารยกฤษณวรา  รัตนโอภาส 
อาจารย ญาณพฒัน ชูชืน่ 

2. นายอับดลุการีม นิแล 
นายคาดาฟ สรียาด ี

โมบายแอปพลิเคชั่นจองสนามฟตุบอลหญาเทียม 
พี บอรดีนทร สเตเดียม 
 

ผศ.นลินี อินทมะโน 
 

3.  นางสาวมารีแย บาราหาแบ 
 นางสาวอามีเนาะ กาเดย 

แอปพลิเคชันคนหาที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ผศ.นลินี อินทมะโน 
อาจารยโชติธรรม ธารรักษ  

 
 

 
ท้ังนี้ ใหกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดของงานตอไป 
 

  สั่ง ณ วันท่ี         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ เดชนะ) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 


