
 
ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ที่          /2561 
เร่ือง แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสอบจบโครงงำนทำงคอมพิวเตอร์  นักศึกษำภำคปกติ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่  1/2561 (ครั้งที่ 2/2561)  
……………………………………………… 

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 
ก าหนดให้มีการสอบจบเล่มโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงงานวิจัย ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
แต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 
1. กรรมกำรสอบ ชุดที่ 1 (เวลา 08.30  – 16.30 น. ณ ห้อง 8-406  อาคารเรียน 8)   
 1.1 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ประธานกรรมการ 
 1.2 นายญาณพัฒน์  ชูชื่น กรรมการ  
 1.3 นายโชติธรรม ธารรักษ ์ กรรมการ 
 1.4 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และน าส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจ าวิชา 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1 นายธนวัฒน์ มั่นคง 

นางสาวอนสุรา ลา่กูด 
เกมเอ็นเลสแอดเวนเจอร์ บน
ระบบปฏิบัติการ Android 

นายภาณุกร  ภูริปญัญานนัท ์ นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

2 นางสาวอาริยา  สาและ ระบบสัง่อาหารร้านนั่งชิลล์ นายเสรี  ชะนะ นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

3 นายสหรัตน์ ปรุงแก้ว การทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการเว็บ
ด้วย Swarm Docker ในสภาวะโหนด
ต่างกัน 

นายโชติธรรม ธารรักษ ์ นายกฤษณ์วรา รัตน
โอภาส 

4 นางสาวยุวติา  ทุ่ยอ้น 
นางสาวสาอีดะห์  สะอิ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานีเติม
น้ ามัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตนาเทรดดิ้ง สตูล 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว นางสาวยุพดี อินทสร 

5 นายสทุธิศักดิ์ หวังกา 
นายขจรศักดิ์ อุ๋ยจ๋าย 

การเปรียบเทียบการโจมตี Distributed 
Denial-of-Service ระหว่าง HTTP/1.1 และ 
HTTP/2 บนเครือข่าย Link Aggregation 
แบบ Network Bonding 

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ

6 นางสาวสารีพะ มะโยะ๊ 
นางสาวอาดนี่า ดือราแม 

แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน นายสกรรจ์ รอดคล้าย 
นางสาวยุพดี อินทสร 
 

ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 

7 นายธนัชชา ช่วยเพ็ชร 
นางสาวอนสุรา ระสอป ุ

แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือกู้ภัยท่าศาลา ผศ.นลินี อินทมะโน นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ



๒ 
 

2. กรรมกำรสอบ ชุดที่ 2  (เวลา 08.30  – 16.30 น. ณ ห้อง 8-402  อาคารเรียน 8)   
 2.1 ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย ประธานกรรมการ 
 2.2 ผศ.สารภี จุลแก้ว กรรมการ 
 2.3 นายภาณุกร ภูริปัญญานันท์ กรรมการ 
 2.4 ดร.เกศินี  บุญช่วย กรรมการ 
 2.5 นางสาวยุพด ี อินทสร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และน าส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจ าวิชา 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1 นางสาวกูนูรีดา  มานีวัน 

นางสาวซากีเราะ   ตาเละ 
ระบบบริหารจัดการข้าวย าราชาเดลิเวอรี่  นายเสรี ชะนะ  

 
นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

2 นายจิรัฐติกาล  ปราณเกิด 
นายศตวรรษ  ปิยะพงค์ 

ระบบจัดระเบียบการจอดยานพาหนะของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

ผศ.สารภี จุลแก้ว 
ดร.เกศินี บุญช่วย 

นายเสรี ชะนะ  
 

3 นายธีรศักดิ์ ยนจ ารูญ 
นางสาวโนรซาฮีระห์ กามะ 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA ในโครงสร้างเว็บ
แบ่งภาระสมดุลแบบกระจาย 

ผศ.สารภี จุลแก้ว 
นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

4 นางสาวธนัฐฎา  คชภักดี
นางสาวฟารีดา อะดัม 

ระบบการจัดการซื้อ-ขายยางพารา  นายเสรี  ชะนะ   นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

5 นางสาวภนูิสา  มุสิกรังศร ี 
นางสาววรรณนยี ์ มหินทรา
ภรณ์ 

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถจรัญการช่าง  ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย   นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

6 นางสาวซลัวานา เปาะกา 
นางสาวลลิตา มูซอ 

ระบบสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นายภาณุกร ภูริปัญญานันท์ ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 

7 นายกิษฎา เทพจันทร ์ แอปพลิเคชันหนังสือยินยอมให้สิทธิ์เผยแพร่
ภาพนายแบบ/นางแบบ และทรัพย์สิน 

นายภาณุกร ภูริปัญญานันท์ 
ผศ.ดินาถ หล าสุบ 

นายเสรี ชะนะ  
 

8 นางสาวธนาพร สมใจ 
นางสาวซัมซียะห์ มีสา 

การพัฒนาต้นแบบอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ 
เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟา้แสงสวา่ง 

นายพัฒนะ วรรณวิไล นางสาวยุพดี อินทสร 
 

9 นายจิราวุฒิ ตัวบุญ 
นายอานุภาพ ตัณฑพงษ ์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเว็บ
แบบแบ่งภาระงานสมดุล Nginx  
ด้วยโพรโทคอล HTTP/2 และ HTTP/1.1  

นายญาณพัฒน์ ชชูื่น นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ

10 นางสาวฐิตยิา ใบมะหาด 
นางสาวมฑุิตา ภู่รังไหม 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบีบอัด
ข้อมูลของระบบไฟล์แบบ BtrFS บน SSD 
ส าหรับ Docker Containers  

นายญาณพัฒน์ ชชูื่น นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ

 
3. กรรมกำรสอบ ชุดที่ 3  (เวลา 08.30  – 16.30 น. ณ ห้อง 8-404 อาคารเรียน 8)  
 3.1 ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว ประธานกรรมการ 
 3.2 นายพัฒนะ  วรรณวิไล กรรมการ 
 3.3 นายคมกฤช  เจริญ กรรมการ 
 3.4 นายเสรี  ชะนะ กรรมการ 
 3.5 ผศ.พิกุล  สมจิตต์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และน าส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจ าวิชา 



๓ 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1 นางสาวนาเดีย โตะแวนาว ี

นางสาวสามีเร๊าะห์ สามะแอ 
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคปัจจบุัน 

นายคมกฤช เจริญ นายเสรี ชะนะ  
 

2 นายธีรพงศ์ ณ มณี ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ขอลงทะเบียนเรียน
เกินหน่วยกิตที่ก าหนดและขอเปิดที่นั่งส ารอง 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผศ.นลินี อินทมะโน ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

3 นางสาวมุขธิดา เมฆทอง 
นางสาวอาลิษา คงค าแก้ว 

การวิเคราะห์รูปแบบล าดับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดแถบลุ่มแม่น้ าทะเลสาบสงขลา : 
กรณีศึกษาข้อมูลการโพสต์เฟสบุ๊ค 

ดร.เกศินี บุญช่วย นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ 

4 นางสาวรอยฮาน เจ๊ะฮะ  
นางสาวอาวลิญา แลหาด 

ระบบรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

ผศ.นลินี อินทมะโน นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

5 นางสาวนูรีซัน เจะเลาะ 
นางสาววิกาญดา บุญณะ 

โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT  
 

นางสาวยุพดี อินทสร  นายเสรี ชะนะ  
 

6 นางสาวอทิตญา จันทร์แสง 
นางสาวสุฑาทิพย์ จันทร์แก้ว 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยบนัทึก
ข้อมูล iSCSI และ NFS กรณีศึกษาการย้าย
เครื่องเสมือนจริงแบบ Live Migration ของ
โปรแกรม KVM  

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นางสาวยุพดี อินทสร  

 
4. กรรมกำรสอบ ชุดที่ 4  (เวลา 08.30  – 16.30 น. ณ ห้อง 8-405 อาคารเรียน 8) 
 4.1 นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส ประธานกรรมการ 
 4.2 นายกฤษดา  เพ็งอุบล กรรมการ 
 4.3 ผศ.นลินี  อินทมะโน กรรมการ 
 4.4 นายสกรรจ์  รอดคล้าย กรรมการ 
 4.5 ผศ.ดินาถ  หล าสุบ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และน าส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจ าวิชา 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1 นายซานุสซี สาหล า 

นายมะดารุส เจ๊ะต ู
แอพพลิเคชั่นติดตามรถจักรยานยนต์ด้วย
เครื่อง GPS 

ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

2 นางสาวนูรุลอีมาน เบ็งบงูอ 
นางสาวอัสมะ๊ เร๊ะดุมหลี 

การจ าแนกโพสต์เกมส์โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล : กรณีศึกษาการโพสตบ์นเฟสบุ๊ค 

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
 

นายเสรี ชะนะ  
 

3 นางสาวอาแอเซาะ  ลือโมะ ระบบการจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัย 
กรณีศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบากง  

ผศ.นลินี อินทมะโน   นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

4 นางสาวนูร์อัยนีย์ มูซอ  
นางสาวสุดารัตน ์แก้วประดบั 

ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าบา้น
ตะโละ๊  

ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลชว่ย     นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

5 นางสาวศิริธัญญ์ สุภาแก้ว 
นางสาวเพ็ญนภา พฒันะสดี 

ระบบจัดการชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

นายสกรรจ์ รอดคล้าย นายเสรี ชะนะ  
 

6 นางสาวชนาธินาถ ย่องห้ิน 
นางสาวสุคนทิพย์ เพ็ชรสากร 

การประยุกต์ใช้วิธีเพิ่มจ านวนข้อมูลเพื่อ
จัดการปัญหาข้อมูลที่ไมส่มดุลดว้ย 
RapidMiner Studio 

ดร.เกศินี บุญช่วย นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ 



๔ 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อำจำรย์ประจ ำวิชำ 

7 นางสาวฟารีซา วาฮะ 
นางสาวอาริตา สาขาหรี 

แอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู้โดยสาร  
บริษัท ศรีตรังทัวร์ จ ากัด 

ผศ.นลินี อินทมะโน   ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 

 
ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่          ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


