
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2564  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแผนการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
1. การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน P 

ในประเทศ 
คณะได้จัดสรรงบสนับสนุนการให้อาจารย์ไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน ตามหัวข้อที่สนใจ ปีละ 20,000 
บาท 
ต่างประเทศ 
คณะได้จัดสรรงบสนับสนุนการให้อาจารย์ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/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 ในประเทศบุคลากร
สายวิชาแจ้งสมัครเข้าร่วมประชุมฯ มาที่งานบริหาร
บุคคลเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ งาน
บริหารบุคคลน าเรื่องเข้าคณะกรรมการประจ าส่วน
งานให้ความเห็นชอบ และออกประกาศรับสมัคร   โดย
มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
C 
1. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศบุคลากร
สายวิชางานบริหารบุคคลจะมีการลงข้อมูลบุคลากร
สายวิชาที่ไปประชุมฯ ในประเทศในฐานข้อมูลการไป
ประชุมฯ เพ่ือรายงานให้คณะทราบ  
2. ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ งาน
บริหารบุคคล จะแจ้งให้รายสรุปผลการไปดูงานให้
คณะทราบ 
 



รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
A 
อาจารย์ที่ไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ 
งานบริหารบุคคล จะจัดเวทีให้มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงในปีต่อไป 

2. การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ P 
- การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ในปีการศึกษา 
2564  ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ครั้งที่  
2/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มีมติก าหนด
โควตาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 คน (โดยพิจารณา
จากข้อมูลภาระงานการขึ้นฝึกปฏิบัติของอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2564)  แบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 6 เดือน ดังนี้ 
 1 .  ช่ ว ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4  – 
พฤศจิกายน 2564  จ านวน 1 คน 
 2. ช่วงเดือนมกราคม 2565  – มิถุนายน 
2565     จ านวน 1 คน 
D 
- งานบริหารบุคคลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาย
วิชาการที่สนใจจะลาไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการจะท าโครงการเพ่ือลาไปปฏิบัติฯ เพ่ือน าเสนอ
เข้าคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณา 
C 
- ผู้ได้รับการพิจารณาในไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนฯ และ
รายงานความก้าวหน้าในคณะกรรมการประจ าส่วน
งานทราบตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจ าส่วน
งานก าหนด โดยงานบริหารบุคคลเป็นผู้ก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการลาไป
ปฏิบัติเพื่อเพ่ิมพูนฯ 
A 
- งานบริหารบุคคลติดตามการน าผลงานจากการไปลา
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนฯ ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูง 
และน าข้อเสนอแนะเสนอรองคณบดีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
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 าส่วน
งานทุกปี 
3. คณะได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการช่วยเหลือใน
การขอลาไปศึกษาต่อ โดยได้มีการนัดประชุมพูดคุย
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ 
C 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าจากการประชุมพูดคุยเป็นระยะ  
A 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลากรและ
ผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ ายพัฒนาบุคลากร ประเมินผลดู
ความก้าวหน้าจากการติดตามช่วยเหลือ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงวิธีการใหม่ให้ดีขึ้น 

4. การขอต าแหน่งทางวิชาการ P 
1. คณะจัดสรรงบกองทุนวิจัยในการจัดท าค่ายวิชาการ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าย
วิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
1,500,000 บาท 
2. คณะจัดสรรงบสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบทความ
วิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์/บุคลากรของคณะ 
3,000-35,000 บาท ตามระดับการตีพิมพ์ 



รายละเอียด แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
D 
3. คณะได้มีจัดท าแผนติดตามความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิชาการในการท าผลงานทางวิชาการตาม
มาตรการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งานทุกปี 
C 
4. ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยได้มีการนัดประชุมพูดคุยกับกลุ่มที่
ต้องการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาวิชาการเพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือ 
A 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลากรและ
ผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ ายพัฒนาบุคลากร ประเมินผลดู
ความก้าวหน้าจากการติดตามช่วยเหลือ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงวิธีการใหม่ให้ดีขึ้น 

 


