คําสั่งคณะวิทยาศาสตร
ที่ 336/2564
เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
........................................................
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดการเรีย นการสอนรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร ประจําภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 40 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พ.ศ. 2558
ประกอบดวยคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงแตงตั้งใหบุคคลผูมีรายนาม
ตอไปนี้ เปนอาจารยผสู อน และผูป ระสานงานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร ประจําภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี
ที่
1.
2.

3.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผูสอน

SC401001 MATHEMATICS FOR HEALTH
SCIENCE
SC401006 GENERAL MATHEMATICS

นางสุณี อัษฎายุธ
นายธงชัย บทมาตย
นายวิจารณ สดศิริ
นางนรากร คณาศรี
นางสาวรจนา เชี่ยวชาญ
นายอุดม โชติวรรธกวณิช
SC401201 CALCULUS FOR PHYSICAL SCIENCE นายวิจารณ สดศิริ
I
นางสาวรจนา เชี่ยวชาญ
นางสาวกนกวรรณ วงษจันทร
นายพงศกร ยศแกว
นายชิณณวรรธน ตั้งกาญจนวงศ
นายธีรพล สุคนธวิมลมาลย

ผูป ระสานงาน
นายธงชัย บทมาตย
นายอุดม โชติวรรธกวณิช

นายวิจารณ สดศิริ
นายธีรพล สุคนธวิมลมาลย

/4. SC401203 …

-1-

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4.

SC401203 CALCULUS FOR BIOLOGICAL
314125 SCIENCE I

5.

SC401206 CALCULUS FOR ENGINEERING I

6.

SC402101 LINEAR ALGEBRA I

7.

SC402202 CALCULUS FOR ENGINEERING III
314226

8.

SC402301 DIFFERENTIAL EQUATIONS

9.

SC414761 SEMINAR IN MATHEMATICS

10. SC414774 PROJECT IN MATHEMATICS

ผูสอน
นายบัณฑิต ภิบาลจอมมี
นายชิณณวรรธน ตั้งกาญจนวงศ
นางสาวรพีพรรณ ไกรแกว
นางอังคณา บุญยืด
นางสาวกนกวรรณ วงษจันทร
นายพงศกร ยศแกว
นายดิน ประทุมวรรณ
นางสาวเสวียน ใจดี
นางสาวนวรัตน เอกกานตรง
นายณัฐวุฒิ นุโพธิ์
นายคณิต มุกดาใส
นายนิมิต นิมานะ
นายอุดม โชติวรรธกวณิช
นายธงชัย บทมาตย
นางสาวรจนา เชี่ยวชาญ
นายกิตติกร นาคประสิทธิ์
นายคณิต มุกดาใส
นายพงศกร ยศแกว
นายจีระยุทธ เวทยวีระพงศ
นางสาวเสวียน ใจดี
นางสาวกนกวรรณ วงษจันทร
นายณัฐวุฒิ นุโพธิ์
นายอุดม โชติวรรธกวณิช
นางสาววีณากร เอี่ยวสานุรักษ
คณาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร

ผูประสานงาน
นางสาวรพีพรรณ ไกรแกว

นายพงศกร ยศแกว
นายดิน ประทุมวรรณ

นายณัฐวุฒิ นุโพธิ์

นายคณิต มุกดาใส

นางสาวรจนา เชี่ยวชาญ
นางสาวเสวียน ใจดี
นางสาวกนกวรรณ วงษจันทร
นายณัฐวุฒิ นุโพธิ์

นางอังคณา บุญยืด
นายพงศกร ยศแกว

/11. SC424761 ….
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ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

11.

SC424761 SEMINAR IN APPLIED
MATHEMATICS

12.

SC424774 PROJECT IN APPLIED
MATHEMATICS

ผูสอน
นางสาววริษา นาคพิมพ
นายทศพร ทองจันทึก
นายวีระชัย สาระคร
นายนิมิต นิมานะ
นางสาวนวรัตน เอกกานตรง
นายธีรพล สุคนธวิมลมาลย
คณาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร

ผูประสานงาน
นางสาววริษา นาคพิมพ
นายทศพร ทองจันทึก

นายนิมิต นิมานะ
นางสาวนวรัตน เอกกานตรง

ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่

รหัสวิชา

1.

SC417891

ชื่อวิชา
SEMINAR IN MATHEMATICS I

ผูสอน
นายธวัช ชางผัส

ผูประสานงาน
นางสาวสมนึก วรวิเศษ

นายบัณฑิต ภิบาลจอมมี
นางสาวสมนึก วรวิเศษ
2.

SC427891

SEMINAR IN APPLIED
MATHEMATICS

นายคําสิงห นนเลาพล

นายคําสิงห นนเลาพล

นายธงชัย บทมาตย
นายดิน ประทุมวรรณ

3.
4.

SC419101
SC419701

SELECTED TOPICS IN ADVANCED
ALGEBRA I

นางนรากร คณาศรี

SELECTED TOPICS IN ADVANCED
MATHEMATICS I

นายบัณฑิต ภิบาลจอมมี

นางนรากร คณาศรี

นางสาวสมนึก วรวิเศษ
นายบัณฑิต ภิบาลจอมมี

นายคําสิงห นนเลาพล
นายคณิต มุกดาใส

5.

SC419991

DOCTORAL SEMINAR IN
MATHEMATICS I

นายธวัช ชางผัส

นายธวัช ชางผัส

นายกิตติกร นาคประสิทธิ์
นางสาวสมนึก วรวิเศษ
/6. SC429406 …
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ที่

รหัสวิชา

6.

SC429406

7.
8.

SC429991
SC429992

ชื่อวิชา

ผูสอน

ADVANCED TOPICS IN
DYNAMICAL SYSTEMS

นางสาวพิกุล ภูผาสุก

SEMINAR IN APPLIED
MATHEMATICS I

นายคําสิงห นนเลาพล

SEMINAR IN APPLIED
MATHEMATICS II

นายธงชัย บทมาตย

นางสาวพิกุล ภูผาสุข

นายจีระยุทธ เวทยวีระพงศ
นายคําสิงห นนเลาพล

นายจีระยุทธ เวทยวีระพงศ
นายวีระชัย สาระคร

โดยมีวาระการทํางาน 1 ภาคการศึกษา และมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูประสานงาน

นัดประชุมผูสอนในรายวิชาเพื่อตกลงรูปแบบตางๆ ของรายวิชา
นัดประชุมนักศึกษาเพื่อใหขอมูลเรื่องการดําเนินการของรายวิชา
รวบรวมและจัดทําตารางการนําเสนอของนักศึกษา
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบ www.tof.kku.ac.th
ประสานงานเรื่องการวัดผลการเรียน และสงผลการเรียน
นัดประชุมผูสอนรายวิชา เพื่อตัดเกรด
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาตามที่หัวหนาสาขาวิชาฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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นายวีระชัย สาระคร

