
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มอ 015.4/0304 วันที่ 5 ตุลาคม 2563) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา1 

 ข้อมูลเดิมตามเล่มหลักสูตร 
 

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
 

1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  กานตส์มเกียรติ * 1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  กานตส์มเกียรติ * -วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2550 
-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 
-วท.บ.(คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2534 

2. ผศ.ดร.อ านาจ  เปาะทอง * 2. ดร.ชินพงศ์  อังสุโชติเมธี * -Ph.D. (Computer Science),  
 Universite de Pau et des  
 Pays de l’Adour,  
 สาธารณรัฐฝรั่งเศส, 2560 
-วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ),  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
 จอมเกล้าธนบุรี, 2555 
-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ),   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
 จอมเกล้าธนบุรี, 2552 

3. ผศ.ดร.เพ็ญณี  หวังเมธีกุล * 3. ผศ.ดร.เพ็ญณี  หวังเมธีกุล * -Ph.D. (Computer Science),  
 Durham University, UK.,  
 2555 
-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 และเทคโนโลยสีารสนเทศ),  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
 2542 
-วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2536 

  

                                                           

หมายเหตุ: กรุณาใส่เครื่องหมาย (*) ท้ายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา2 

 ข้อมูลเดิมตามเล่มหลักสูตร 
 

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
 

4. รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร ์ 4. รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร ์ -วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2546 
-วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2538 
-วท.บ. (สถิติศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2533 

5. ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ์   5. ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ์   -Ph.D. (Physics), University  
 of  Essex, UK., 2543 
-วท.บ. (ฟิสิกส์),   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์  2538 

6. ผศ.ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกลุ 6. ผศ.ดร.ลัดดา  ปรีชาวีรกลุ -วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,   2549  
-พบ.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร,์  2537 
-วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์  2532 

7. ผศ.ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ 7. ผศ.ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ -วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  
 2547 
-M.S. (Computer Science),  
 University of Missouri  
 Columbia, U.S.A., 2535 
-วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
 2530 

  

                                                           

หมายเหตุ: กรุณาใส่เครื่องหมาย (*) ท้ายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา3 

 ข้อมูลเดิมตามเล่มหลักสูตร 
 

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
 

8. ผศ.ดร.จารณุี  ดวงสุวรรณ 8. ผศ.ดร.จารณุี  ดวงสุวรรณ -Ph.D. (Computer Science),  
 University of Reading, UK.,  2555 
-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2544 
-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

9. ผศ.ดร.ศิริรตัน์  วณิชโยบล 9. ผศ.ดร.ศิริรตัน์  วณิชโยบล -Ph.D. (Computer Science),  
 University of Oklahoma  
 U.S.A., 2545 
-M.S. (Computer Science),  
 Virginia Polytechnic  
 Institute and State   
 University, U.S.A., 2539  
-สต.บ. (สถิตปิระยุกต์),  
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2535 

 10. ดร.นิวรรณ  วัฒนกิจรุ่งโรจน ์ -วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 และเทคโนโลยสีารสนเทศ),  
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2561 
-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2550 
-วท.บ. (คณิตศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2547 

  

                                                           

หมายเหตุ: กรุณาใส่เครื่องหมาย (*) ท้ายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา4 

 ข้อมูลเดิมตามเล่มหลักสูตร 
 

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
 

 11.ดร.วรารัตน์  จักรหวัด - Ph.D. (Computer Science), University 
Lumiere Lyon 2,  
France, 2559 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2553 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2548 

 12.ผศ.จรรยา  สายนุ้ย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2552 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2548 

 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ: กรุณาใส่เครื่องหมาย (*) ท้ายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


