
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนนุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ปีทีรั่บ 
เข้าท างาน 

ปีที่คาดว่า 
จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการ 

ปีที่เกษียณ 
อายุงาน 

ภาระงาน 

ฝ่ายส านักงาน 
1 นางสวล ี บัวศร ี ปริญญาตร ี

บธ.บ. การจัดการ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 2545 2564 

จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการได ้

ต้องบรรจ ุ
ในต าแหน่งพนักงาน 

มหาวิทยาลยั 
ไม่ต  ากว่า 6 ปี  

2581 1. งานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ 
ระดับบณัฑติศึกษา 

2. งานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

3. งานด้านสารบรรณโดยรวม 
4. งานด้านการเงินและบัญชี 
5. งานด้านการบริการวิชาการ  
6. งานด้านสนับสนุนการวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
7. งานด้านการเจ้าหน้าที โดยรวม 
8. งานด้านการประกันคุณภาพ 
9. งานด้านนโยบายและแผน 
10. ภาระงานอื น ๆ ตามที ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
11. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับภาควิชา/คณะ  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนนุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ปีทีรั่บ 
เข้าท างาน 

ปีที่คาดว่า 
จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการ 

ปีที่เกษียณ 
อายุงาน 

ภาระงาน 

ฝ่ายส านักงาน 

2 นางสาวเสาวรส                          สวุรรณโณ ปริญญาตร ี
บธ.บ. บัญชี 

นักวิชาการอุดมศึกษา 2549 - 
ไม่สามารถขอ 
ช านาญการได้ 

เนื องจากยังไม่ได้ 
บรรจุเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

2588 1. งานด้านกิจกรรมนักศึกษา/โครงการพิเศษต่าง ๆ  
2. งานด้านการประกันคุณภาพ 
3. งานด้านบุคคล 
4. งานอาคารสถานที  
5. งานสารบรรณ   
6. งานด้านบัญชีและการเงิน 
7. งานด้านพัสด/ุครภุัณฑ ์
8. งานดูแลแม่บ้าน 
9. งานซ่อมบ ารุง/รักษา ฯ 
10. ภาระงานอื น ๆ ตามที ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
11. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับภาควิชา/คณะ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนนุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน 
ปีที ่

รับเข้า
ท างาน 

ปีที่คาดว่า 
จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการ 

ปีที่เกษียณ 
อายุงาน 

ภาระงาน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

1 นางสาววรรณรักษ์ นุรักษ ์ ปริญญาโท 
วท.ม. 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2537 2562 2577 1. งานประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ 

2. ดูแลเครื องบริการแฟ้มข้อมูล(Server) 
ของภาควิชาฯ (www, staff)  

3. บริการจองใช้ห้องภายในภาควิชาฯ 

4. บริการ ยืม/คืน/แจ้งซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

5. กิจกรรมนักศึกษา :  
สนับสนุนการจัดกิจกรรม เข้าร่วม 
เผยแพร่ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ภาควิชาฯ  

6. งานเชิงพัฒนาในแต่ละรอบ TOR 

7. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับภาควิชา /คณะ 

 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนนุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน 
ปีที ่

รับเข้า
ท างาน 

ปีที่คาดว่า 
จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการ 

ปีที่เกษียณ 
อายุงาน 

ภาระงาน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2 นายพลชัย                    ลพานุสรณ ์ ปริญญาโท 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2542 2562 2580 1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา 
ระบบงานสารสนเทศของภาควิชาฯ 
ตามที ได้รับมอบหมาย 

2. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และวางแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้งานทุก ๆ ด้านของภาควิชาฯ 

3. ดูแล Server ของภาควิชาฯ 
4. ดูแลชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

ของภาควิชาฯ 
5. ดูแลห้องบรรยาย ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ต่างๆ 
6. คุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คุมสอบต่างๆ 

และอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ 

7. สนับสนุนงานบริการวิชาการการจดัค่ายอบรมต่างๆ 
ภายในภาควิชา 

8. ภาระงานอื น ๆ ตามที ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
9. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับภาควิชา/คณะ 

และมหาวิทยาลัย 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนนุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน 
ปีที ่

รับเข้า
ท างาน 

ปีที่คาดว่า 
จะขอต าแหน่ง 
ช านาญการ 

ปีที่เกษียณ 
อายุงาน 

ภาระงาน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
3 นายชัยวัฒน์                             พานิชกุล ปริญญาตร ี

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2551 - 

ไม่สามารถขอ 
ช านาญการได้ 

เนื องจากยังไม่ได้
บรรจุเป็น 
พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

2588 1. ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัสดุ 
และครุภันฑ์ คอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ 

2. ติดตั้ง ดูแลระบบเครือข่ายและ Server 
รูปกิจกรรม ของภาควิชาฯ 

3. งานกิจกรรมนักศึกษา  

4. พัฒนาระบบงานประจ า 

5. ภาระงานอื น ๆ ตามที ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในระดับภาควิชา/คณะ 


