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รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พ.ศ.2563 (รอบ 1 ต.ค.62-31มี.ค.63)
การพัฒ นาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนสาคัญที่จะนามหาวิทยาลัยไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ” กองบริห ารงานบุคคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในประยุทธศาสตร์ที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ” สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์” และสอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาการบริหารจัดการและ
การสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร”
นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
1. การลาศึกษาเพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ
โดยมี งบประมาณการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส นั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาส าหรับ บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ มี ระดั บ
การศึกษาสูงขึ้น สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไป
น าเสนอผลงานวิช าการทั้ งในระดั บ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพ บุ คลากร การให้ ทุ น อุ ดหนุ น
การศึกษาต่อ โดยงานพัฒนาบุคลากรมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุน
ให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 ส่ งเสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ได้ รั บ ทุ น เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ ทั้ งนี้ ได้ มี น โยบายให้
คณาจารย์ เข้ารับ สมั ครสอบคัด เลื อกเพื่ อรั บ ทุน กับ หน่ว ยงานอื่น ราชการอื่นประกอบด้ว ย เพื่ อเป็ น การประหยั ด
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
1.3 ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ ศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดคะแนนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ IELTS 6.5
เพื่อให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการศึกษาต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.4 จั ดโครงการสั มมนาเพื่ อกากับ ติดตามผู้ ที่ อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ เพื่ อพบปะพู ดคุยแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ พร้อมกับชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้ นระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยได้เชิญผู้บริหารระดับคณบดีหรือตัวแทน
รวมทั้งผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลาศึกษาต่อ
1.5 จัดโครงการปฐมนิเทศสาหรับผู้ที่กาลังเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อรับทราบถึงกฎระเบียบ เงื่อนไขในสัญญา
รวมถึงเข้าพบผู้บริหารระดับคณบดี / รองอธิการบดี เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจก่อนการไปศึกษาต่อ
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1.6 การกากับติดตามรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน โดยมีการตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าผู้ลา
ศึกษาต่อไม่จัดส่งรายงานผลการศึกษา ก็จะมีหนังสือไปยังคณะต้นสังกัดเพื่อติดตามอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการมีห นังสือ
สอบถามไปยังมหาวิทยาลัย ที่ศึกษา เกี่ย วกับความก้าวหน้าของการศึกษากรณี ที่ห ากพบความผิดปกติ และมีการ
กาหนดมาตรการกากับติดตามผู้รับทุนลาศึกษาต่อร่วมกันกับคณะ/วิทยาลัยฯ เพื่อการติดตามผลการศึกษา การให้
คาปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่ผู้รับทุนการศึกษาให้สามารถสาเร็จตามกาหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมที่ตรงตามลั กษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาพัฒ นางานให้ มีประสิท ธิภาพเพิ่มสูงขึ้น มีโครงการพัฒ นา บุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิท ยาลัย ตลอดจนสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาตนเองของประจาปีของ บุคลากรอย่างทั่ว ถึง เพื่อให้
บุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากโครงการที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการผ่านแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
แนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการศึกษาต่อ มหาวิท ยาลั ยมีแนวทางการพัฒ นาบุคลากรด้าน
การศึกษาต่อโดยมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการให้มี
ระดับการศึกษาสูงขึ้น ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไปนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อโดยผ่านกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และพิจารณารับรองรายชื่อ
ให้ไปศึกษาต่อในสาขา และมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ จานวน 2 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนากาลังคนด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพิจารณาให้บุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อมในการลา
ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาเอกทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ทั้ งนี้ ยั งเป็ น การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี
ความก้ าวหน้ า ทางด้ านคุ ณ วุฒิ การสร้ างขวัญ ก าลั งใจ และมี ทั ศ นะคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร ซึ่ งจะท าให้ อ งค์ ก รมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีก ารดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนการลาศึกษาต่อ
จานวน 2 ครั้ง และมีบุคลากรได้รับพิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ และรับรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ ดังนี้
1. พิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จานวน 1 ราย
คือ นายอดิเรก ชัยนวกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พิจารณารับรองรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
(อยู่ระหว่างการสอบเข้าศึกษา) จานวน 2 ราย ดังนี้
ภายในประเทศ
(1) นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุน มทร.ล้านนา
ต่างประเทศ
(2) นายศุภชัย ชูศรี สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุน มทร.ล้านนา
การกากับติดตามการลาศึกษาเพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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1. กากับ ติดตามการรายงานผลการศึกษาทุ กภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งการรายงานผล
จะต้ อ งผ่ า นคณะต้ น สั งกั ด เพื่ อ ร่ ว มกั น ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการศึ ก ษา โดยให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ฯ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกากับติดตามการศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่ไม่รายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุดจะถูกระงับ
การเบิกจ่ายทุนการศึกษาโดยกองคลัง
2. กากับติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยการยื่นขยายเวลาศึกษาต่อจะต้องผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ก่อนจะส่งเรื่องมายังกองบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ในที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ พิจารณาอนุญาตและอนุมัติทุนการศึกษาในขยายเวลา ก่อนจะดาเนินการ
ขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ
2.1 กรณี ล าศึกษาต่อ ภายในประเทศ ผู้ ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อดาเนินการติดตามก่อนสิ้นสุ ด
สัญญาเดิม 90 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสั ญญาเดิม 60 วัน (สามารถ
ขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2.2 กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อ ดาเนินการติดตามก่อนสิ้นสุดสัญญา
เดิม 60 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 45 วัน (สามารถขยายเวลา
รับทุนได้อีก 1 ปี โดย 6 เดือนแรกรับทุนตามสิทธิ และ 6 เดือนหลังเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา)
3. มีฐานข้อมูลการติดต่อของผู้ลาศึกษาต่อ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและให้ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม
และการแจ้งเตือน ระหว่างต้นสังกัด/กองบริหารงานบุคคล ในการกากับดู แลและติดตามผู้ลาศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด
มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับต้นสังกัดด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทาให้ผู้ลาศึกษาต่อ
ได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ลาศึกษาต่อ พร้อมทั้ง
การลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อรายบุคคล
5. กากับติดตามการแจ้งสาเร็จการศึกษา กรณีผู้ลาศึกษาต่อที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการครบ
1 ปี ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การสาเร็จการศึกษาไม่เป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลา และจะติดตามทุก ๆ 1 ปี จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
6. ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพื่อเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติรวมไปถึงติดตามการทางาน ผลงานต่างๆ หลังสาเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อ
จากกระบวนการติดตามข้างต้น ในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรรายงานตัวกลับจานวน 5 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานตัวกลับ และสาเร็จการศึกษา
จานวน 2 ราย
2. รายงานตัวกลับ แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวน 3 ราย
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุ มผลงานที่คณาจารย์ได้นาความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เพื่อ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ
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ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิช าการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ในเรื่องของ
การส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ โดยการกาหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินในระยะ 4
ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้กาหนดการจัดทาโครงการเพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีการพัฒนาต่อไปดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทาผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน
และการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.2 โครงการอบรมสั มมนาวิชาการ เรื่อง คุณ ธรรมและจริยธรรมการลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการ เพื่ อ
ป้องกันปัญหาการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลักลอก/คัดลอก
ผลงานวิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวคิดและเทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชา และวิทยาลัยเพื่อสรุปจานวน
ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ ที่มีคุณสมบัติในการยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของแต่ ล ะหน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติสมควรแก่การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เข้าร่ ว มโครงการ ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้มี ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ว่าด้ว ยการก าหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.2558 อีกทั้งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ
ทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน การทาผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ
2.3 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ
และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการส่งเสริมประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาให้มีจานวนตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
และพัฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแ ก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติง านดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธ
กิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
สถาบันที่กาหนด
2.4 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการนั้น สามารถทาให้มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจาปีที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยทา
สัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิ บปีบริบูรณ์ โดยความ
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เห็นชอบของ กบม. รายละเอียดตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทาสัญญาจ้าง และ
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา พ.ศ. 2560 ข้อ 9

ผลการดาเนินงาน
1. โครงการส่ งเสริ ม การจั ดท าผลงานทางวิช าการ เพื่ อ เป็ น การเสริม สร้างศักยภาพในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน
และการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวได้
เลื่ อ นไปจนกว่ า จะมี ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ
2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลักลอก/คัดลอกผลงาน
วิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
แนวคิดและเทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตี พิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน
285 คน
3. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ
และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการส่งเสริมประเมิน
คุณ ภาพทางการศึ กษา เพื่ อ ผลั กดั น การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการของคณาจารย์ม หาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาให้มีจานวนตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้ อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
สถาบันที่กาหนด
4. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิช าการนั้ น สามารถท าให้ ม หาวิท ยาลั ย มีจานวนผู้ ดารงต าแหน่ งทางวิช าการ ต าแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจาปีที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้
ดาเนินการทาหนังสือเร่งรัดการจัดส่งผลงานวิชาการในแต่ละคณะ/วิทยาลัย โดยได้จัดส่งค่าเป้าหมายที่แต่ละคณะ/
วิท ยาลั ย จะต้ อ งเร่ งด าเนิ น การให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด ยื่ น เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ ตามเกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งเป้าหมายในปีการศึกษา 2562 ไว้ที่ร้อยละ 36
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยทา
สัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยความ
เห็นชอบของ กบม. รายละเอียดตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทาสัญญาจ้ าง
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา พ.ศ. 2560 ข้อ 9
สรุปผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
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- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

32 ราย
311 ราย
343 ราย

สรุปผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 มีผู้ยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดังนี้
- ตาแหน่งศาสตราจารย์
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

2
17
53
72

ราย
ราย
ราย
ราย

แผนการสรรหาและอัตรากาลัง
1. อัตรากาลังสายวิชาการ
จากการสารวจความตองการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนา ความรู ทักษะวิชาชีพ เพื่อ
นาไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย สภาพแวดลอมในการ
พัฒ นาบุคลากร ทั้งจุ ดแข็ง จุ ดออน โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน โดยการ กาหนดกลยุทธและโครงการ/กิจ
กรรมตางๆ ที่จะดาเนินในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ.2562-2565) โดยได้กาหนดทิศทางการจัดทาแผนและอัตรากาลัง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้
1.1 วิเคราะห์การขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากรประจาหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้การกากับของแต่
ละคณะ และได้มีการจัดทาแผนสรรหาและอัตรากาลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่บุคลากรมีการโอนย้าย ตัดโอน
ลาออก เกษียณอายุราชการ ตาย ซึ่งการวางแผนอัตรากาลังจะเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง และการเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผนอัตรากาลังที่กาหนด จึงต้องจัดลาดับความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนใน
การวางแผนอัตรากาลัง โดยอาจมีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมีประสบการณ์
ทางด้านการสอนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานฯ
ซึ่งอาจจะมีวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเน้นประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อทา
การคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุ ดมศึกษา ทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรสามารถดาเนินการด้านการเรียน
การสอน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 การติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรสายวิช าการ ซึ่งจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ถึงคุณภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม จึง
เป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 การวิเคราะห์จานวนบุคลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนตาแหน่ง/การโยกย้าย จาเป็นจะต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์เกี่ยวกับจานวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการทางานในรอบปี
แต่ละปีจานวนมากน้อยเพียงได ในตาแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้ายได้จานวนเท่าไร
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เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญ หาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทนบุคลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผน
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อนตาแหน่ง หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับการวางแผน
อัตรากาลังในอนาคต
1.4 การสรุปอัตราการเข้าออกของบุคลากร จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงจานวนบุคลากร
การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง เพื่อที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับจานวนบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละฝ่ายแต่ ละตาแหน่ง ดังนั้น จึงเป็น
สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับอัตราการเข้าออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
1.5 การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรีย นการสอน เช่น การกาหนดคุณวุฒิที่ใกล้เคียงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เช่น การลาศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอกาหนดตาแหน่งทาวิชาการ เป็นต้น
1.6 การกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการ
แสดงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะ
กาหนดผลคะแนนด้านทั กษะภาษาอังกฤษของผู้ ส มั คร ทั้ งนี้ ได้เสนอให้ ค ณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้กาหนดแนวทางและความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าว
ผลการดาเนินงาน
1. อัตรากาลังสายวิชาการ
1.1 วิเคราะห์การขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากรประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
วิเคราะห์อัตรากาลังของสายวิชาการของแต่ละคณะ รวมทั้งคณะที่สังกัดเขตพื้นที่ โดยได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์อัตรา
ขาดแคลนในแต่ละสาขาวิชา ภายใต้การกากับของแต่ละคณะ จะวิเคราะห์จากจานวนนักศึกษามาวางแผนอัตรากาลัง
จะเป็ น กลุ่ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ม.) ครั้ งที่ 41 (4/2562) เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2562 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการบริห าร
อัตรากาลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน และจานวนอัตราตาแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 36 อัตรา ดังนี้
1. อนุมัติแนวทางการบริหารอัตรากาลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและจานวนอัตรา
ตาแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563
2. อนุมัติจานวนอัตราตาแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามที่ได้รับกรอบงบประมาณสาหรับ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (หมวดค่าอุดหนุนทั่วไป) จานวน 36 อัตรา
3. อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ รวมกับอัตราว่างเดิมของงบประมาณ
2562 และบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรอัตราว่างให้แก่หน่วยงาน
ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารงานบุค คลประจามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรกรอบ
อัตรากาลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยให้พิจารณาอัตรากาลังของสายวิชาการ จาก
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จานวนชั่วโมงการสอนภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและภาคการศึกษาต่อไป รวมถึงนักศึกษาในภาพรวม
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
และควรมีการบริหารจัดการอัตรากาลังของบุคลากรที่มีอยู่
ในการนี้จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการ
จัดสรรอัตรากาลังและการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจาปี 2563 รวมกับอัตรา
ว่างเดิมเมื่อปี 2562 และอัตราว่างที่ลาออกระหว่างปี รวมทั้งสิ้น จานวน 89 อัตรา
1.2 การติดตามและประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนด
คุณสมบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน โดยใช้เป็นเกณฑ์
ประเมิ น คุ ณ ภาพก่ อ นเข้ า เป็ น พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ ต้ อ ง ผ่ า นการทดสอบสมรรถนะทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ RCDL และผ่ านการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
1.3 การวิเคราะห์จานวนบุค ลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนตาแหน่ง/การโยกย้าย มีการศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับจานวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย บุคลากรที่เลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้าย ภายใน 31 ธันวาคม
2563 (ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ)
1.4 การสรุปอัตราการเข้าออกของบุคลากร มีการสรุปจานวนบุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของ
บุคลากรในแต่ละประเภท และแต่ละตาแหน่ง ที่สังกัดคณะและสังกัดพื้นที่
1.5 การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการกาหนด
คุณ วุฒิ บุ ค ลากรสายวิช าการให้ ต รงตามสาขาที่ เปิ ด สอนแต่ ล ะหลั ก สู ต ร เช่ น มอบหมายให้ ค ณะวิช า สาขาวิช า
ดาเนินการกาหนดคุณวุฒิที่ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพื่อเตรียมพร้อมและผลักดันให้บุคลากร
เตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.6 การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ได้ รั บ การบรรจุ ใหม่ ปั จ จุ บั น พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา รอบบรรจุ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการติดตามผลการทดสอบสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (RCDL) ไปยังหน่ วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย คณะวิชา 4 คณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณะที่สังกัดเขตพื้นที่ เพื่อดาเนินการติดตามผลการทดสอบสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) และรายงานผลมายังกองบริหารงานบุคคล ตามระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานทุก 4 เดือน ทั้งนี้ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 43 (1/2563) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบรายงานผลการทดลองงานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปี 2562 และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามผล
การทดลองงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเร่งรัด และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษและผลการ
ทดสอบสมรรถนะทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (RCDL) ไปยั งพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด
เพื่อให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาในกาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 (ข้ อ 4) วรรคสอง “ส ำหรั บ อำจำรย์ ป ระจ ำที่
สถำบันอุดมศึกษำรับเข้ำใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มำตรฐำนนี้ เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้
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ตำมเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง มำตรฐำนควำมสำมรรถภำษำอังกฤษของ
อำจำรย์ประจำ”
2) ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอความเห็นเพิ่มเติม กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจา
3) ในการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งต่อไป ให้มีการวิเคราะห์จากจานวนของผู้สมัคร
ที่มีผลภาษาอังกฤษ และผู้ที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องสรุปจานวนคิดเป็นร้อยละของผู้ผ่านการทดลองงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาหลักเกณฑ์การรับสมัครในการสรรหาครั้งต่อไป
อัตรากาลังสายสนับสนุน
2.1 การจั ดทาแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะคานวณจากอัตราส่วนจานวนบุคลากรสาย
วิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ส่วนแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะมีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ของระดับ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็ น การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสุ นน ได้แก่ ตาแหน่ง
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยได้มีการวิเคราะห์ ว่าควรมีจานวนเท่าได โดยวิเคราะห์ จากภารกิจของหน่วยงาน และ
ประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
2.2 การกาหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับตาแหน่งงาน เพื่อลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับตาแหน่งงาน
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก่ อ น ด า เนิ น ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง ข อ ง พ นั ก ง า น ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะงานในตาแหน่งงานนั้นๆ สามารถทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานได้
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ตาแหน่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับตาแหน่งงาน
ผลการดาเนินงาน
2. อัตรากาลังสายสนับสนุน
2.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนดแนวทางการ
บริ ห ารอั ต ราก าลั งสายสนั บ สนุ น แต่ ล ะประเภท ได้ แ ก่ ข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พนั ก งานใน
สถาบัน อุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัวคราว เพื่อให้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
ประเภทพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2563) ซึ่งได้กาหนดจัดการประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
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2563 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อ มู ล เพื่ อ ท ากรอบอั ต ราก าลั งพนั ก งานราชการ รอบที่ 5 (ประจ าปี งบประมาณ 2564-2567) และสรุป กรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการในภาพรวมของ มทร.ล้านนา เพื่อส่งข้อมูลให้ สานักงาน ก.พ. ภายใน 30 เมษายน 2563
ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดกรอบ
อัตรากาลังของระดับ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสุนน ได้แก่
ตาแหน่ง ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีการแต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน 32 ราย
2.2 การกาหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 40 (3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้พิจารณาดาเนินการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเสนอเข้าที่ประชุมคณะบุคคลปฏิ บัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับตาแหน่งงาน ทาให้บุคลากรมีการพัฒ นาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
แผนการดาเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา อยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารและจั ด ระเบี ย บแก้ ไขปั ญ หา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกาหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ งชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่ งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคาสั่งที่ สกอ.380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อควบคุม ติดตาม กากับ
ดูแล ให้กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ตั้งแต่คณะบุคคล ผู้บริหารจึงควรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริการ การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักธรรมภิบาล
ของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ ที่ ดี ที่ เหมาะสมจะน ามาปรับ ใช้ ในภาครั ฐ แผนด าเนิ น การส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยถูกกาหนดอยู่ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กากับติดตามการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกประเภททั้งมหาวิทยาลัย และลดข้อร้องเรียน
การกระทาผิดทางวินัย
ผลการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในหลากหลายรูปแบบทั้งการจัดโครงการอบรม
สัมมนา การเปิดช่องทางให้ความรู้ การรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย การนาหลักธรรมาภิบาล มากากับและ
กาหนดทิศทางการปฏิบัติราชการทุกๆ ขั้นตอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในด้านจรรยาบรรณและการรักษาวินัย โดยมหาวิทยาลัยได้
ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายให้บุคลากร เข้าใจรับรู้และสานึกตระหนัก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติราชการ และมีมาตรการป้องปราม เยียวยา ความเสียหายของระบบราชการ อันเป็นผลกระทบก่อนมีคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยทยอยดาเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ดาเนินการสอบสวนทางวินัย ดาเนินคดีทางปกครอง ดาเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพต่าง ๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณ
เป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้องเหมาะสมอันจะนามา
ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา และ
ไม่ ก ระท าการเลี่ ย งกฎหมาย รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่ทางานในหน้าที่เสียหาย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ครอบคลุมในเรื่องพื้นฐาน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน
10. จรรยาบรรณต่อสังคม
ผลการดาเนินงาน โดยหลักการการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ จะมีการให้ความรู้ในโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดสรรอัตรากาลัง และจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อมีกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยและมีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการให้ความรู้ทางจรรยาบรรณต่อไป
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องดาเนิ นการจั ดเก็บ เพื่อช่วยให้ ประกอบการตัดสินใจผู้บริห ารในด้านต่าง ๆ
และนามาเชื่อมโยง โดยวางแผนร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อหารือร่วมกัน รวมทั้งตรวจสอบการใช้งาน ติดตามผลการดาเนินงาน อย่างน้อยมีการจัดประชุมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส
2. กาหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละพื้นที่ และผู้กากับ
ตรวจสอบฐานข้อมูล
3. สร้างมาตรฐานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การลาออก การเกษียณอายุ
ราชการ การโอนย้าย ตัดโอน การปรั บ ระดับตาแหน่ง การเปลี่ยนตาแหน่งงาน การเพิ่มคุณวุฒิ เป็นต้น ซึ่งอาจ
กาหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือปรับปรุงทันทีที่ได้รับเอกสารการอนุมัติ การอนุญาต คาสั่ง
ผลการดาเนินงาน
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1. ข้อมูล ในระบบบริห ารงานทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ เป็นข้อมูล พื้นฐาน เช่ น ข้อมูลประวัติส่ วนตัว วุฒิ
การศึกษา เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งได้มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจาในกรณี
เกิดปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงมีการดึงข้อมูลไปใช้ในงานหรือระบบอื่นๆ
2. ได้มีการกาหนดขอบเขตผู้รับผิด ชอบปรับปรุงข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่และคณะ โดยเขตพื้นที่สามารถ
บันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และข้อมูลบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวได้
ส่วนข้อมูลบางอย่างไม่สามารถทาได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องแจ้งส่วนกลางดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนคณะสามารถแก้ไขสังกัดบุคลากรในส่วนของสาขาและสาขาวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปรับปรุงข้อมูลส่วนใหญ่ส่วนกลางจะดาเนินการปรับ ปรุงแก้ไข โดยการปรับ ปรุงแก้ไขนั้นก็จะทาการ
ปรับปรุงเมื่อได้รับเอกสารไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจาในทุกเดือน
แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ผลการประเมินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกับผลผลิตขอแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เช่น บุคลากรสายวิชาการได้รับผลการประเมินด้านงานวิจัยอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน
(ระดับ 4 และระดับ 5 ) ส่งผลให้หน่วยงานนั้นมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งหากผลผลิ ตงานวิจั ยที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ไม่ ผ่ านตามเกณฑ์ ประกั นคุณภาพการศึ กษา นั้ นแสดงว่ าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง และต้องได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบการประเมินถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ลดข้อร้องเรียน พร้อมทั้งส่งผลให้ระบบการพิจารณาความดีความชอบถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
2. ทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้เกิดความชัดเจน และเป็น
รูปธรรม
3. ทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินของบุคลากรแต่ละสายงาน ตาแหน่งงาน และระดับ
ตาแหน่ง ให้มีการกาหนดสมรรถนะที่ใช้เพิ่มเติมในบางตาแหน่งที่ยังไม่ได้กาหนดให้มีความเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
1. ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ได้มีการกาหนดแนวทางให้คณบดี
ทุกคณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ในทุกพื้นที่ ตามหนังสือ มทร.
ล้านนา ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(๑๘)/ว๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๒ และหนังสื อกองบริห ารงานบุคคลที่ อว
๐๖๕๔.๑๘/ว๘๗๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
และได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ใน
วัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการในสังกัด และเพื่อให้แนวทางที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ยังไม่มีการดาเนินการทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารแต่
อย่างใด
3. ยั งไม่ มีการดาเนิ น การทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิ บัติงานเพิ่มเติม เนื่ องจากยังไม่มีการกาหนด
ตาแหน่งงานเพิ่มใหม่
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

13
1. กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากผู้บริหาร
3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ
4. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาหนังสือติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-03) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30
กันยายน 2562 (หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/ว 1139 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากผู้บริหาร (ตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18(บห.)/001 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563)
3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ (ตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18(บห.)/008 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563)
แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
1. ศึกษาความต้องการของบุคลากร ด้านปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานมีความสาคัญต่อการวาง
แผนการบริหารงานบุคคล เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจที่เป็น
โอกาส สิ่งจูงใจที่สภาพของการทางาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะต้องนามาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของบุคลากร และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อมูล งบประมาณการเงิน เป็นต้น
รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสวัสดิการ
3. จัดทาแผนการดาเนินงานสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอาจรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน
1. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ...... ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(กบม.)
2. หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารเห็นชอบให้มี
สวัสดิการเดิมไปพลางก่อน
3. ได้วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
เสนอขอปรับเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม โดยหารือร่วมกับ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ซึ่งอยู่ระหว่างให้มีการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 แล้วเสร็จก่อน
2. แผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงานของหลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย สถาบัน สานัก และ
กองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอน และวิชาการ
2.1 วิเคราะห์ การบริห ารจั ดการตามสายงานบั งคั บบั ญ ชา เพื่ อให้ การปฏิ บัติ ราชการเกิด ประสิ ท ธิภ าพ
สะดวก รวดเร็ว ลดการซ้าซ้อนในการปฏิบัติราชการ
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2.2 วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น สานักงานคณบดี สานักงานวิทยาลัย เป็น
ต้น
2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละสายงาน และสายบังคับบัญชา
2.4 ก าหนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน เช่ น การรั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน
2.5 สร้างเส้นทางสายบังคับบัญชาในการบริหารจัดการบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะการมอบหมายงาน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.6 กาหนดการทบทวนแผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบ โดยทาหน้าที่ การวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหารภาระงาน กาลังคน และงบประมาณให้สอดคล้องกับองค์กร โดยคณะทางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในเป็นงานตามประกาศกระทรวง และส่วน
ราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายใน มทร.ล้านนา และให้หน่วยงานที่สามารถดาเนินการได้ พร้อมทั้งมอบ
คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา และผู้อานวยการสถาบัน/สานัก/กอง จัดทาภาระงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยต่อไป
3. ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 40
(3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 41(4/2562) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีมติให้ทบทวน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกครั้ง เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. ที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 24 (15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม

