คําสั่งคณะวิทยาศาสตร
ที่ 417 / 2564
เรื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน การเกี ่ย วกับ การบริห ารหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา สัง กัด สาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร อยางมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลดีตอทางราชการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ขอนแก น พ.ศ. 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหมวดที่ 4 ขอ 19 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2564-2565
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผูชวยศาสตราจารยพุธษดี
ศิริแสงตระกูล
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ศาสตรา วงศธนวสุ
เปนกรรมการ
3. รองศาสตราจารยสิรภัทร
เชี่ยวชาญวัฒนา
เปนกรรมการ
4. รองศาสตราจารยปญญาพล หอระตะ
เปนกรรมการ
5. รองศาสตราจารยงามนิจ
อาจอินทร
เปนกรรมการ
6. รองศาสตราจารยจักรชัย
โสอินทร
เปนกรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยคํารณ
สุนัติ
เปนกรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา วัฒนะ
เปนกรรมการ
9. นายเพชร อิ่มทองคํา
เปนกรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารยอุรฉัตร โคแกว
เปนกรรมการและเลขานุการ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยพิพัธน
เรืองแสง
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยชัยพล
กีรติกสิกร
เปนกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยรัศมี
สุวรรณวีระกําธร
เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอุราวรรณ จันทรเกษ
เปนกรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยณกร
วัฒนกิจ
เปนกรรมการ
6. นายศักดิ์พจน ทองเลี่ยมนาค
เปนกรรมการ
7. นายศรัณย อภิชนตระกูล
เปนกรรมการและเลขานุการ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและปญญาประดิ ษฐ
หลักสูตรนานาชาติ
1. ผูชวยศาสตราจารยคํารณ
สุนัติ
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยศาสตรา
วงศธนวสุ
เปนกรรมการ
3. รองศาสตราจารยปญญาพล หอระตะ
เปนกรรมการ
วิทยาการคอมพิวเตอร
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ผูชวยศาสตราจารยวรารัตน สงฆแปน
ผูชวยศาสตราจารยปวีณา
วันชัย
นางสาววรัญญา วรรณศรี
ผูชวยศาสตราจารยชิตสุธา สุมเล็ก

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยศาสตรา
วงศธนวสุ
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยปญญาพล หอระตะ
เปนกรรมการ
3. รองศาสตราจารยสิรภัทร
เชี่ยวชาญวัฒนา
เปนกรรมการ
4. รองศาสตราจารยงามนิจ
อาจอินทร
เปนกรรมการ
5. รองศาสตราจารยจักรชัย
โสอินทร
เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยพุธษดี
ศิริแสงตระกูล
เปนกรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยคํารณ
สุนัติ
เปนกรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยอุรฉัตร โคแกว
เปนกรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา วัฒนะ
เปนกรรมการ
10. นายเพชร อิ่มทองคํา
เปนกรรมการและเลขานุการ
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุราวรรณ จันทรเกษ
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยชัยพล
กีรติกสิกร
เปนกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยพิพัธน
เรืองแสง
เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยรัศมี
สุวรรณวีระกําธร
เปนกรรมการ
5. นายศรัณย อภิชนตระกูล
เปนกรรมการ
6. นายศักดิ์พจน ทองเลี่ยมนาค
เปนกรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยณกร
วัฒนกิจ
เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละ 2 ปการศึกษา ดังนี้
1) บริ ห ารจั ดการให ก ารดํ า เนิน การในหลัก สูตรเปน ไปตามปรัช ญา และวัตถุป ระสงค ข อง
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
2) บริหารจัดการใหการดําเนินการในหลักสูตรเปนไปตามระเบียบ ประกาศ และขอบังคับตางๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระดับหลักสูตร
3) แจง ขอ มูล การปรับ ปรุง หรือ เปลี่ย นแปลงหลัก สูตร พรอ มทั้ง เสนอแนวทางการพัฒ นา
ในการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร ต อ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และ
ระดับประเทศ โดยการบันทึกขอมูลผานระบบ เปนประจําทุกปการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัตกิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาการคอมพิวเตอร
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