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คำสั่ง ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์
ที่ 002/2560
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
----------------เพื่อให้กำรบริหำรงำนของภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว และมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ขอยกเลิก คำสั่งที่ 1/2559 โดยขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน เป็นดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
1.2 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
1.3 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารสนเทศ
กรรมการ
มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 วางแผนและบริหารจัดการภาควิชาฯ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อย่างเป็นระบบ
1.2 วางแผนและบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของภาควิชาฯ
1.3 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ และระบบการจัดการความรู้
1.4 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริหาร ตาแหน่งวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาฯ ให้
มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
1.5 ประสานงานและให้คาปรึกษา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในภาควิชาฯ ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ดาเนินการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. คณะกรรมกำรวิชำกำร
2.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.2 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิว
ไอยรากาญจนกุล
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา
ปรีชาวีรกุล
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีกานต์
สุเมธสิทธิกุล
2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์
วณิชโยบล
2.7 รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต
อินทจักร์
2.8 ผู้ชวยศาสตารจารย์ ดร. อานาจ
เปาะทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.9 ดร. จารุณี
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
2.10 ดร.วรารัตน์
จักรหวัด
กรรมการ
2.11 อาจารย์สุนิดา
รัตโนทยานนท์
กรรมการ
2.12 อาจารย์นิวรรณ
วัฒนกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ
2.13 อาจารย์เชาวนี
ศรีวิศาล
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางสวลี
บัวศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
2.1 วางแผนและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการที่ทันต่อเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
2.2 บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ และวิชาบริการของภาควิชาฯให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
2.3 วางแผน รวบรวม และติดตามข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) และสานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) กาหนด

3. คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำและวิจัย
3.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา
ปรีชาวีรกุล
ประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก-กรรมการ
3.3 ผู้ชวยศาสตารจารย์ ดร. อานาจ
เปาะทอง
ประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท-กรรมการ
3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์
วณิชโยบล
กรรมการ
3.5 รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต
อินทจักร์
กรรมการ
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร
อัยรักษ์
กรรมการ
3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา
เวทย์ประสิทธิ์
กรรมการ
3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์
กานต์สมเกียรติ กรรมการ
3.9 ดร. จารุณี
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
3.10 อาจารย์สุนิดา
รัตโนทยานนท์ กรรมการ
3.11 ดร. เพ็ญณี
หวังเมธีกุล
กรรมการ
3.12 นางสวลี
บัวศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
3.1 บริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยในภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
3.2 ประสานงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามปรัชญาของบัณฑิตศึกษา
3.3 วางแผน รวบรวม และติดตามข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กาหนด
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนกิจกรรมนักศึกษำและพัฒนำนักศึกษำ
4.1. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
4.2. รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา
ประธานกรรมการ
4.3 อาจารย์เชาวนี
ศรีวิศาล
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
4.4 อาจารย์สุนิดา
รัตโนทยานนท์
กรรมการ
4.5 อาจารย์จรรยา
สายนุ้ย
กรรมการ
4.6 อาจารย์สมศรี
จารุผดุง
กรรมการ
4.7 ดร. วรารัตน์
จักรหวัด
กรรมการ
4.8 นางสาวเสาวรส
สุวรรณโณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
4.1 วางแผนและกาหนดนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะหรือที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ
4.2 วางแผนและพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบวินัย ความประพฤติ มารยาท และจริยธรรมของนักศึกษา
4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาฯ
4.4 พัฒนาระบบบัณฑิตสัมพันธ์ และการได้งานทาของนักศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
4.6 ติดตาม ให้คาปรึกษา และดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลีย่ ของผลการเรียนไม่ถึง 2.00
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนประกันคุณภำพ
5.1. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทีป่ รึกษา
5.2 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา
ประธานกรรมการ
5.3. อาจารย์นิธิ
ทะนนท์
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา
ปรีชาวีรกุล
กรรมการ
5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์
วณิชโยบล
กรรมการ
5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา
เวทย์ประสิทธิ์
กรรมการ
5.7 ผู้ชวยศาสตารจารย์ ดร. อานาจ
เปาะทอง
กรรมการ
5.8 ดร. เพ็ญณี
หวังเมธีกุล
กรรมการ
5.9 อาจารย์เชาวนี
ศรีวิศาล
กรรมการ
5.10 นางสวลี
บัวศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
5.1 ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
5.2 ส่งเสริมบุคลากรภายในให้มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 วางแผน รวบรวม และติดตามข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาหนด
5.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ของภาควิชาฯ
5.5 จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประคุณภาพการศึกษา
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกรรมพิเศษ
6.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.2 รองหัวหน้าฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
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6.3 ดร. เพ็ญณี
หวังเมธีกุล
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
6.4 อาจารย์นิวรรณ
วัฒนกิจรุ่งโรจน์
กรรมการ
6.5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิว
ไอยรากาจญนกุล
กรรมการ
6.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีกานต์
สุเมธสิทธิกุล
กรรมการ
6.7 ดร. จารุณี
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
6.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร
อัยรักษ์
กรรมการ
6.9 อาจารย์นิธิ
ทะนนท์
กรรมการ
6.10 ดร.วรารัตน์
จักรหวัด
กรรมการ
6.10 นางสาวสุปราณี
โอวาทฬารพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
6.1 วางแผน กาหนดนโยบายและบริหารจัดการงานบริการวิชาการของภาควิชาฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ
6.2 จัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรูต้ ่าง ๆ กับนักศึกษา และบุคลากรในภาควิชาฯ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสำรสนเทศและโครงสร้ำงพื้นฐำน
7.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
7.2 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
7.3 อาจารย์สมมศักดิ์
คงแสง
รองประธานกรรมการ
7.4 นางสาววรรณรักษ์
นุรักษ์
เลขานุการ
7.5 นายพลชัย
ลพานุสรณ์
กรรมการ
7.6 นายชัยวัฒน์
พานิชกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
7.1 วางแผน ออกแบบ และบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ
7.2 วางแผน ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชาฯ
7.3 วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับใช้งานภายในภาควิชาฯ
7.4 วางแผน กาหนดคุณสมบัติ และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานภายในภาควิชาฯ
7.5 ติดตั้ง ซ่อมบารุง และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ
7.6 ดูแลและบริหารโครงสร้างพื้นฐานของภาควิชาฯ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาภายในภาควิชาฯ
8. คณะกรรมกำรพัฒนำงำนสำนักงำนเลขำฯ และกิจกรรม 5 ส.
8.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8.2 นางสาวเสาวรส
สุวรรณโณ
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์
กานต์สมเกียรติ
8.4 อาจารย์นิธิ
ทะนนท์
8.5 นางสาวสุปราณี
โอวาทฬารพร
8.6 นางสาววรรณรักษ์
นุรักษ์
8.7 นายพลชัย
ลพานุสรณ์
8.8 นางสวลี
บัวศรี
8.9 นายชัยวัฒน์
พานิชกุล
มีหน้าที่ ดังนี้
8.1 จัดตั้งกลุ่ม วางแผนและดาเนินการกิจกรรม 5 ส. ภายในภาควิชาฯ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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8.2 ประสานงานกับบุคลากรและนักศึกษาของภาควิชาฯ ในการดาเนินการทากิจกรรม 5 ส.
8.3 ดูแลความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย ของห้องเรียน อาคาร และบริเวณรอบอาคารภาควิชาฯ
9. คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงินของภาควิชาฯ
9.1 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9.2 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษา
9.3 ดร. เพ็ญณี
หวังเมธีกุล
9.4 อาจารย์สุนิดา
รัตโนทยานนท์
มีหน้าที่ดังนี้
9.1 ดูแล ตรวจสอบ บัญชีของภาควิชาฯ
9.2 ดูแล ตรวจสอบ การใช้เงินของภาควิชาฯ ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
9.3 ให้คาปรึกษาการบัญชีของภาควิชาฯ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา ธาดาเดช)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

