
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 
บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 

ระดับ/วุฒ ิ
การศึกษา 

สูงสุด 

ปีท่ีแต่งตั้ง 
ให้ด ารง

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีท่ี 
คาดว่าจะขอ

ต าแหน่งวิชาการ 

ปีท่ีครบก าหนด  
ต้องขอต าแหน่ง  

ทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ตามข้อตกลง ภาระงาน 

ปีท่ีเกษียณ 
อายุงาน 

กลุ่มวิชาการและวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

AI3 IoN SD2IP M&M 

1 ผศ.นทีกานต์                    สุเมธสิทธิกุล ปริญญาโท 

วท.ม. ชีวสถิติ 
ผศ. 

8/11/2537 
(26 ปี) 

- (2562) 2563 - - - - 

2 นายสมศักดิ์                             คงแสง ปริญญาโท 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ. 
2/12/2528 

(34 ปี) 

- (2562) 2564     

3 ผศ.ดร.วิภาดา    เวทย์ประสิทธิ์ ปริญญาเอก 
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผศ. 
14/9/2549 

(14 ปี) 

2567 (2567) 
(ภายใน 5 ปี นับจากพ้น
จากต าแหน่งเป็น ผอ.
วิทยาลัยนานาชาติ) 

2568     

4 ผศ.นิธิ                              ทะนนท์ ปริญญาโท 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
ผศ. 

19/2/2557 
(6 ปี) 

2565 (2562) 2570     

5 ผศ.ดร.ลัดดา ปรีชาวีรกุล ปริญญาเอก 
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผศ. 
3/3/2552 

(11 ปี) 

2565 (2562) 2570     

6 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ ปริญญาเอก 
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ผศ. 
23/11/2555 

(8 ปี) 

2565 (2562) 2572     

7 รศ.ดร.สาธิต อินทจักร์ ปริญญาเอก 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

รศ. 
1/9/2549 

(14 ปี) 

2565 - 
 

2573     



ล าดับ 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 

ระดับ/วุฒ ิ
การศึกษา 

สูงสุด 

ปีท่ีแต่งตั้ง 
ให้ด ารง

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีท่ี 
คาดว่าจะขอ

ต าแหน่งวิชาการ 

ปีท่ีครบก าหนด  
ต้องขอต าแหน่ง  

ทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ตามข้อตกลง ภาระงาน 

ปีท่ีเกษียณ 
อายุงาน 

กลุ่มวิชาการและวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

AI3 IoN SD2IP M&M 

8 ผศ.ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล ปริญญาเอก 
Ph.D. Computer Science 

ผศ. 
24/3/2560 

(3 ปี) 

2565 (2565) 2573     

9 ผศ.ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา ปริญญาเอก 

ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ผศ. 
24/11/2554 

(8 ปี) 

2566 (2562) 2574     

10 ผศ.ดร.ศิริรัตน์     วณิชโยบล ปริญญาเอก 
Ph.D. Computer Science 

ผศ. 
18/10/2549 

(14 ปี) 

2564 (2562) 2574     

11 ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ ์ ปริญญาเอก 
Ph.D.  Physics 

ผศ. 
14/9/2549 

(14 ปี) 

2564 (2566) 
(ภายใน 5 ปี นับจากพ้น
จากต าแหน่งเป็น รอง

อธิการบดี) 

2576     

12 ผศ.ดร.จารุณี                            ดวงสุวรรณ ปริญญาเอก 
Ph.D. Computer Science 

ผศ. 
13/6/2561 

(2 ปี) 

2565 (2566) 2578     

13 นส.พรรณนิภา แซ่อึ้ง ปริญญาโท 
วท.ม. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ 

อ. 
9/9/2551 

(11 ปี) 

2565 (2562) 2578     

14 นางสาวสุนิดา รัตโนทยานนท์ ปริญญาโท 

M.S. Computer Science 

อ. 
2/4/2555 

(7 ปี) 

2565 (2562) 2578     

15 นางเชาวนี ศรีวิศาล ปริญญาโท 
วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 

อ. 
9/4/2541 

(21 ปี) 

2565 (2562) 2579     



ล าดับ 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 

ระดับ/วุฒ ิ
การศึกษา 

สูงสุด 

ปีท่ีแต่งตั้ง 
ให้ด ารง

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีท่ี 
คาดว่าจะขอ

ต าแหน่งวิชาการ 

ปีท่ีครบก าหนด  
ต้องขอต าแหน่ง  

ทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ตามข้อตกลง ภาระงาน 

ปีท่ีเกษียณ 
อายุงาน 

กลุ่มวิชาการและวิจัยที่เชี่ยวชาญ 

AI3 IoN SD2IP M&M 

16 นส.นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ปริญญาเอก 
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ. 
27/5/2551 

(11 ปี) 
ปรับวุฒิ 
11/9/61 

2565 (2565) 2584     

17 นางสาวสมศรี                     จารุผดุง ปริญญาโท 
M.Phil. Electronic 

Engineering 

อ. 
12/5/2551 

(11 ปี) 

2565 (2562) 2585     

18 ผศ.จรรยา สายนุ้ย ปริญญาโท 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผศ. 
23/1/2562 

(1 ปี) 

2567 (2567) 2586     

19 ดร.วรารัตน์ จักรหวัด ปริญญาเอก 
Ph.D. Computer Science 

อ. 
1/11/2553 

(9 ปี) 
ปรับวุฒิ 

19/10/59 

2565 (2563) 2586     

20 ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี ปริญญาเอก 
Ph.D. Computer Science 

อ. 
4/1/2561 

(2 ปี)  

2563 (2565) 2590     

AI3   :     Artificial Intelligence and Informatics Innovations (AI3) Research Lab 
IoN  :     IoTs and Networks (IoN) Research Lab 
SD2IP :     Software Development  and Digital Image Processing  (SD2IP) Research Lab 
M&M     :     Management Mathematics with Computing (M&M) Research Lab 

ข้อมูลเสริม:  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2562 ( http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_155.pdf ) 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_155.pdf

