
 
คําสั่งคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ท่ี          /2562 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบจบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาคปกต ิ

ประจําภาคการศึกษาท่ี  2/2561(ครั้งท่ี 3/2561) 
……………………………………………… 

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดให้มีการ
สอบจบเล่มโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงงานวิจัย สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เพ่ือให้การดําเนินงานในรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงแต่งต้ังกรรมการดําเนินการสอบ ดังต่อไปน้ี 

 

1. กรรมการสอบ ชุดที่ 1 (เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้อง 8-406  อาคารเรียน 8) 
 1.1 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ประธานกรรมการ 
 1.2 นายญาณพัฒน์ ชูช่ืน กรรมการ  
 1.3 นายโชติธรรม ธารรักษ์ กรรมการ 
 1.4 นายจักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจําวิชา 
1 นายแวโมฮัมหมัดฮาฟีซี ซากา 

นางสาวสุไฮลา อาแว 
ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บรกิาร : 
กรณีศึกษาศูนยว์ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ 
 

นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ

2 นายธนวัฒน์ รงัสิมันตุชาติ 
นางสาวกานต์พิชชา โฉมงาม 

ชุดคําส่ัง HiveQL Module เพื่อใช้วเิคราะห์
การถดถอยเชิงเส้น บน Apache Hive 
กรณีศึกษา : ขอ้มูลสถานการบิน 

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายญาณพัฒน ์ชูชื่น 

 
2. กรรมการสอบ ชุดที่ 2 (เวลา 13.00–17.00 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 นางสาวยุพดี อินทสร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจําวิชา 
1 นายปิยวัตร จุลจงกล 

นายอนันตชัย ศรียานเก็ม 
ระบบแสดงการทํางานของเว็บไซต์แบบแบ่ง
ภาระงาน (load balance web) 

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายญาณพัฒน ์ชูชื่น 



๒ 
 

 
3. กรรมการสอบ ชุดที่ 3 (เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้อง 8-404 อาคารเรียน 8)  
 3.1 ผศ.พิกุล  สมจิตต์ ประธานกรรมการ 
 3.2 นายพัฒนะ  วรรณวิไล กรรมการ 
 3.3 นายคมกฤช เจริญ กรรมการ 
 3.4 นายเสรี  ชะนะ กรรมการ 
 3.5 ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชา 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจําวิชา 
1 นายกามาล หมดัเบ็ญสา ต้นแบบระบบควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ผศ.ดร.ทวรีัตน์ นวลช่วย นายกฤษดา เพง็อุบล 

 
4. กรรมการสอบ ชุดที่ 4  (เวลา 13.00–17.00 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  หลําสุบ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ประเมินผลการสอบโครงงานของนักศึกษา และนําส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจําวิชา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโครงงาน อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจําวิชา 
1 นายสาวกมลวัน โอรามหลง 

นางสาวจรรย์อมล ชูทิพย ์
ระบบจองห้องพักและบริการล่องแพไม้ไผ่
บ้านวังหอน 

ผศ.นลินี อินทมะโน นายเสรี ชะนะ 

2 นางสาวรุสสาน ีเจ๊ะหวังสวา 
นางสาวสุไรยา ชูแก้ว 

ระบบบริหารการลาออนไลน์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ นายญาณพัฒน ์ชูชื่น 

3 นางสาวมารีแย บาราหาแบ 
นางสาวอามีเนะ๊ กาเดย ์

แอปพลิเคชันค้นหาห้องเช่าบรเิวณพื้นที่
ใกล้เคียงสถาบนัอุดมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวดัสงขลา 

ผศ.นลินี อินทมะโน นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ

4 นายกิตติศักดิ์ เบ็ญดูสะ 
นายราเชน หมัดอาด้ํา 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอน
การแบ่งภาระงานสมดุลเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม HAProxy ที่มีการควบคุมน้ําหนัก 

นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายญาณพัฒน ์ชูชื่น 

5 นางสาวชนาธินาถ ย่องหิ้น 
นางสาวสุคนทิพย์ เพ็ชรสากร 
 

การประยุกตใ์ชว้ิธีเพิ่มจํานวนขอ้มูลเพื่อ
จัดการปัญหาขอ้มูลที่ไม่สมดุลด้วย 
RapidMiner Studio 

ดร.เกศินี บุญช่วย นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ
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ทั้งน้ี ให้กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่         มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


