คําสั่งคณะวิทยาศาสตร
ที่ 393 /2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8
---------------------เพื่อใหการจัดประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ”
ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
บังเกิดผลดีตอทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2558 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประกอบดวย
ผูดํารงตําแหนงและบุคคลตอไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร
เปนประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
เปนรองประธานกรรมการ
1.3 รองคณบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการ
1.4 รองคณบดีฝายวิชาการ
เปนกรรมการ
1.5 หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
เปนกรรมการ
1.6 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
เปนกรรมการและเลขานุการ
1.7 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.8 หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่
1. วางแผนและกําหนดนโยบายภาพรวมของการดําเนินการจัดประชุม
2. กํากับ ดูแล เพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดประชุม และอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแตละฝาย
2. คณะกรรมการฝายวิชาการและประสานงานการจัดการประชุม
2.1 รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
เปนประธานกรรมการ
2.2 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
เปนรองประธานกรรมการ
2.3 นายวุฒิชัย ศรีโสดาพล
เปนกรรมการ
2.4 นายคมศร ลมไธสง
เปนกรรมการ
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2.5 นางสาวจินดารัตน เอกประเสริฐ
เปนกรรมการ
2.6 นายยอดชาย ชวยเงิน
เปนกรรมการ
2.7 นางสาวศกุลตลา นิลแกว
เปนกรรมการ
2.8 นายสิระ สานสุข
เปนกรรมการ
2.9 นางสาวเกษรินทร งามดี
เปนกรรมการ
2.10 นายพลสัณห มหาขันธ
เปนกรรมการ
2.11 นางสาวรภัสรดา แตไมตรี
เปนกรรมการ
2.12 นางสาวนิศาชล แจงพรมมา
เปนกรรมการ
2.13 นางรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท
เปนกรรมการ
2.14 นายธนายุทธ แกวมารยา
เปนกรรมการ
2.15 นางสาวเยาวพา ตรีกมล
เปนกรรมการ
2.16 นางลําไย ณีรัตนพันธุ
เปนกรรมการ
2.17 นางสาวพรไสว ไพรพิภัช
เปนกรรมการ
2.18 นางสาวเสวียน ใจดี
เปนกรรมการ
2.19 นางสาวทศพร แถลงธรรม
เปนกรรมการ
2.20 นายปญญาพล หอระตะ
เปนกรรมการ
2.21 นายสายยัญ สายยศ
เปนกรรมการ
2.22 นางสาวสุภาพร พิมพวาป
เปนกรรมการและเลขานุการ
2.23 นางสาวกุณชธยาน ราชพลแสนวงศ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่
1. เปนกรรมการตัดสินและพิจารณารางวัลการนําเสนอผลงานของนักศึกษาที่เขารวมงานแบบ
บรรยาย
2. กําหนดรูปแบบการจัดการประชุม รูปแบบบทคัดยอ รูปแบบการนําเสนอผลงาน และจัดทํา
กําหนดการประชุม
3. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน และพิธีการ
3.1 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
3.2 นายวัฒนา สวดประโคน
3.3 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ
3.4 นางสาวพิศมัย คชโคตร
3.5 นางสาวกุญชธยาน ราชพลแสนวงศ
3.6 นางสาวจิราภรณ พิมพภูมี
3.7 นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ
3.8 นายธนากร โคธิเสน

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
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3.9 หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
3.10 นางสาวสุภาพร พิมพวาป
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่
1. จัดทําโครงการ ขออนุมัติจัดโครงการ ขออนุมัติใชเงินโครงการ
2. จัดเตรียมไฟลสําหรับลงทะเบียน ไฟลแบบประเมิน
3. จัดเตรียมของที่ระลึก
4. เตรียมงานและดําเนินงานพิธีเปด-ปดการประชุม และเปนพิธีกรดําเนินงาน
5. จัดเตรียมเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาที่เขารวมเสนอผลงาน และนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
6. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการ
7. ติดตอประสานงานกับผูดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับทุนการศึกษาประเภทตางๆ
เพื่อประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงาน
4. คณะกรรมการฝายการเงิน พัสดุ และสวัสดิการ
4.1 หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
เปนประธานกรรมการ
4.2 นางละไมย แสนเหลา
เปนกรรมการ
4.3 นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน
เปนกรรมการ
4.4 นางสาวมาริษา มลอุทก
เปนกรรมการ
4.5 นางวิรพันธ รามจาตุ
เปนกรรมการ
4.6 นางปริฉัตร สิงหาปด
เปนกรรมการ
4.7 นางปารีณา พลชาย
เปนกรรมการ
4.8 นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย
เปนกรรมการ
4.9 นางสาวศศิมา สิมะโรจนา
เปนกรรมการ
4.10 นางวิรัตน พรมหา
เปนกรรมการและเลขานุการ
4.11 นางสาวพิศมัย คชโคตร
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่
1. ยืมเงินทดรองจายและควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุ
2. จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน สําหรับอาจารย และเจาหนาที่ในงานประชุม
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับกิจกรรมภายในงาน
5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ โสตทัศนูปกรณ และคอมพิวเตอร
5.1 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
เปนประธานกรรมการ
5.2 นางสาวจรูญลักษณ สุพร
เปนกรรมการ
5.3 นายฉัตรปรินท ปานสุขรดา
เปนกรรมการ
5.4 นายสุชาติ เทพภูเขียว
เปนกรรมการ
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5.5 นายสุขทวี คลังตระกูล
เปนกรรมการ
5.6 นายปยนัฐ ดวงจําปา
เปนกรรมการ
5.7 นายภาณุ แตงหนู
เปนกรรมการ
5.8 นายวุฒิฉัตร นอยนรินทร
เปนกรรมการและเลขานุการ
5.9 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่
1. ดูแลความเรียบรอยของระบบคอมพิวเตอรประจํากลุมการนําเสนอผลงาน
2. จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธและรับสมัครการประชุมวิชาการ
3. ประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการไปยังสาขาวิชาและหลักสูตรตางๆ
4. ดําเนินการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในงานประชุม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

