
ระบบสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาบุคลากร  ให้บุคลากรของคณะฯมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ 

 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งทางคุณวุฒิและทางวิชาการ 
1.1. ความก้าวหน้าทางคุณวุฒิ (การลาศึกษาต่อ) 
          คณะวิทยาศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการในการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ และนํามา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ือควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 เรื่องร้อยละ
ของคณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังภาควิชาฯ เพ่ือให้
ภาควิชาฯ ติดตาม/รายงานผลการดําเนินการตามแผน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  2 เดือน และการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ลาไปฝึกอบรม ดูงาน 
ปฏิบัติการวิจัย และเสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งสนับสนุนทุนเพ่ิมเติมจากที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
เช่น ทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ควบคู่กับมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนฝ่ายละ 50% ซึ่งผู้ที่ลาศึกษาต่อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ทั้งน้ีคณะฯมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของบุคลากรในสังกัดหน่วย
การเจ้าหน้าที่ เป็นประจําทุกปี และนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่างๆ ภายใน
หน่วยให้ดีขึ้น และเพ่ือให้เกิดความสะดวกกับภาควิชาฯ และผู้ขอลาศึกษาต่อ คณะฯได้จัดทําขั้นตอน
การลาศึกษาต่อ (Flowchart) และสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรทราบสําหรับผู้ที่จะลาศึกษาต่อ 
และจัดทําใบตรวจสอบเอกสารการลาศึกษาต่อ ให้กับภาควิชาฯ โดยแขวนไว้ที่ website หน่วยการ
เจ้าหน้าที่ 
1.2. ความก้าวหน้าทางวิชาการ (การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ) 

คณะฯ มีการแต่งต้ังคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะฯ เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
แต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยมีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่างๆเป็นประจําทุกปี และภาควิชา/สาขาวิชา ร่วมจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรด้านตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555- 2560 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 เรื่องร้อยละของคณาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานพร้อม
รายงานผลการดําเนินงานให้คณะอนุกรรมการฯทราบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนฯร่วมกับภาควิชา/
สาขาวิชา ทั้งน้ีคณะฯดําเนินการติดตามแผนฯควบคู่กับประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
ความก้าวหน้าของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

คณะฯได้ดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเองเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น ดังน้ี 



1. มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุลากรสายวิชาการ : พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์  

2.  มีการบริการให้คําปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

3. มีการบริการให้ยืมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ที่มีเน้ือหาสมบูรณ์และ
รูปแบบถูกต้องตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวอย่างในการจัดทําเอกสารฯ 

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของหน่วยงานภายนอก 

5.  มีการควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานพร้อมรายงานผลฯให้คณะอนุกรรมการฯ  
ทราบ เป็นประจําทุก 3 เดือน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนฯร่วมกับภาควิชา/สาขาวิชา
ต่อไป  

6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามปฏิทินการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดย
ผู้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นประจําทุกปี เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

และมีการจัดทําเว็บไซต์ “ตําแหน่งทางวิชาการ” พร้อมสรุปเน้ือหาสําคัญในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น สรุปคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ Check list เอกสาร
ในการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้คณาจารย์ศึกษาข้อมูล และเกิด
ความเข้าใจตรงกัน ลดข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 

 
2. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา 

คณะฯมีระบบการบริหารจัดการศึกษา/หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพระดับสากล เพ่ือให้
สถาบัน/องค์กร/คณะ ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจกับคุณภาพและการจัดการศึกษาในรายวิชาที่มา
ใช้บริการ และให้คณะฯเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนระดับอาเซียน ในบางสาขา  เช่น 
ยางพารา, วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น รวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และบัณฑิต มีความเช่ือถือ และ
มั่นใจในสมรรถนะการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. คณะฯมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เช่น 
- โครงการทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการเรียนการสอน 
- โครงการจัดทําสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน  4 รายวิชา 
- โครงการจัดทําสื่อการเรียนรู้ในรายวิชา Lab พ้ืนฐาน จัดทําสื่ออย่างน้อย 15 

นาทีก่อนเรียน (นําเข้าสู่บทเรียน) ในระยะยาว บรรยายต้องมีการบันทึก VDO 
ออนไลน์) 

- สํารวจความต้องการของภาควิชา/หลักสูตรในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน 

2. คณะฯสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา วิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ 
และมีความทันสมัย เช่น 

- การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมในโครงการนําร่องของ
มหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 



- มีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้คณาจารย์มีความพร้อมในการสอนนักศึกษาต่างชาติ/ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสอนนักศึกษาต่างชาติ 

- จัดทําระบบจัดทําข้อมูลคณาจารย์และ ส่งเสริมคณาจารย์ที่มีผลงานเด่น เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ทั้งน้ีคณะฯมีความพร้อมทางด้านคณาจารย์  (มีคณาจารย์ใหม่ที่เพ่ิงจบปริญญาเอก
กลับมาปฏิบัติหน้าที่จํานวนมาก และมีคณาจารย์ประจําที่มีความเข้มแข็งในการทําวิจัย) 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับการบริการรายวิชาพ้ืนฐาน บุคลากรมีความมุ่งมั่นและต้ังใจที่
จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของคณะฯ 

 
 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการงานวิจัย 
คณะฯสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัยระดับสากล เพ่ือเป็นที่

ยอมรับระดับนานาชาติให้เป็นผู้นําด้านการวิจัย โดยผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการงานวิจัย 
ดังน้ี 

1. โครงการเพ่ิมทักษะและความรู้ในการทําวิจัยแก่บุคลากร เช่น 
- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ + บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทํา Flowchat ทุน) 
- อบรมจรรยาบรรณการทําวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์ 
- อบรมการเขียน และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- Science Communication 
- กระตุ้นนักวิจัยให้มีโครงการวิจัยสนับสนุนทุกคน (จัดกลุ่มนักวิจัยตามช่วงอายุ

ปฏิบัติราชการ, อบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัย) 
- ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เข้มแข็ง 

2. โครงการเชิงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดสรรทุน  และทรัพยากรในการ
ทําวิจัย เช่น 

- ให้ทุนริเริ่มการทําวิจัยสําหรับอาจารย์ใหม่เพ่ิม 
- การจัดสรรทุนวิจัยให้อย่างต่อเน่ือง/ พอเพียง 
- จัดหาเคร่ืองมือวิจัยให้พอเพียง และมีการใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/ 

ภาควิชา  จัดทําฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัย 
- จัดระบบสนับสนุน และส่งเสริมการทําวิจัย เช่น การเชิญหน่วยให้ทุนมาให้

ความรู้ , การจัดกลุ่มการทําโครงการชุดเพ่ือเสนอขอทุน 
3. โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัย เช่น 

- เวทีวิจัย ในรูปแบบการนําเสนอหน่วยวิจัยต่างๆ มาบรรยาย  
- ข่าวงานวิจัย/ บทความวิจัย ลงสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

ทั้งน้ี คณะฯมีโครงการเชิงนโยบายในการทํา MOU กับมหาวิทยาลัย/ แหล่งทุนต่างๆ  ในการร่วมกัน
ผลิตงานวิจัย และการลงทุนในการทําวิจัย พร้อมจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้ในการขอทุนวิจัย โดยการให้
การอบรมการเขียนขอทุน (เชิญเจ้าของแหล่งทุนมาให้ความรู้ในการเขียนโครงการขอทุน ) 


