
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
1. การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน P 

ในประเทศ 
คณะได้จัดสรรงบสนับสนุนการให้อาจารย์ไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน ตามหัวข้อที่สนใจ ปีละ 20,000 
บาท 
ต่างประเทศ 
คณะได้จัดสรรงบสนับสนุนการให้อาจารย์ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ดูงาน ดังนี้ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์กับต่างประเทศ ทุนมิยาซากิ 2 ทุน ๆ ละ 
60,000 บาท  

2. ทุนดูงานต่างประเทศแบบมีเป้าหมาย 2 ทุนๆ
ละ 200,000 บาท   

D 
1. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศบุคลากรสาย
วิชาแจ้งสมัครเข้าร่วมประชุมฯ มาท่ีงานบริหารบุคคล
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ งานบริหาร
บุคคลน าเรื่องเข้าคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความ
เห็นชอบ และออกประกาศรับสมัคร   โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
C 
1. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศบุคลากรสาย
วิชางานบริหารบุคคลจะมีการลงข้อมูลบุคลากรสายวิชา
ที่ไปประชุมฯ ในประเทศในฐานข้อมูลการไปประชุมฯ 
เพ่ือรายงานให้คณะทราบ  
2. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ งานบริหาร
บุคคล จะแจ้งให้รายสรุปผลการไปดูงานให้คณะทราบ 
A 
อาจารย์ที่ไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ 
งานบริหารบุคคล จะจัดเวทีให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงในปีต่อไป 
 



รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2. การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ P 

- การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ในปีการศึกษา 
2563  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
16/2562 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 มีมติให้ปรับช่วงเวลา
การคัดเลือกอาจารย์ที่จะไปปฏิบัติงานลาเพ่ิมพูนฯ เป็น
กลางปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากกรอบระยะเวลาการไป
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนฯ รวมทั้งผลงานจากการลาเพ่ิมพูนฯ 
ไม่สามารถน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรอง
สถาบันได ้
D 
- งานบริหารบุคคลประชาสัมพันธ์มติการลาไปเพ่ิมพูนฯ 
ปีการศึกษา 2563 ให้บุคลากรสายวิชาการทราบ 
C 
- ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
A 
- น าแนวทางการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนฯ 
รับทราบ และสมัคร 

3. การลาศึกษาต่อ P 
1. คณะได้จัดสรรงบสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศให้กับอาจารย์ ดังนี้        
    1.1 ทุนศึกษาต่อในประเทศ จ านวน 3 ทุน ๆ ละไม่
เกิน 1,000,000 บาท    
    1.2 ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 2 ทุน ตาม
อัตราค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน กพ. (U ที่อยู่ในกลุ่ม 1, 2)/
ไม่เกิน 2,500,000 บาท (U ที่อยู่ในกลุ่ม 3) 
D 
2. คณะได้มีจัดท าแผนติดตามความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิชาการในการท าผลงานทางวิชาการตาม
มาตรการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ทุกปี 
3. คณะได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการช่วยเหลือใน
การขอลาไปศึกษาต่อ โดยได้มีการนัดประชุมพูดคุยเพ่ือ
หาแนวทางช่วยเหลือ 
 



รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
C 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร และผู้ช่วย
ค ณ บ ดี ฝ่ า ย พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ไ ด้ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าจากการประชุมพูดคุยเป็นระยะ  
A 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลากรและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประเมินผลดูความก้าวหน้า
จากการติดตามช่วยเหลือ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการใหม่
ให้ดีขึ้น 

4. การขอต าแหน่งทางวิชาการ P 
1. คณะจัดสรรงบกองทุนวิจัยในการจัดท าค่ายวิชาการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าย
วิ ชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 
1,500,000 บาท 
2. คณะจัดสรรงบสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบทความ
วิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์/บุคลากรของคณะ 3,000-
35,000 บาท ตามระดับการตีพิมพ์ 
D 
3. คณะได้มีจัดท าแผนติดตามความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิชาการในการท าผลงานทางวิชาการตาม
มาตรการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ทุกปี 
C 
4. ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยได้มีการนัดประชุมพูดคุยกับกลุ่มที่
ต้องการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาวิชาการเพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือ 
A 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลากรและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประเมินผลดูความก้าวหน้า
จากการติดตามช่วยเหลือ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการใหม่
ให้ดีขึ้น 

 


