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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รอบที่ 3 (1 เมษายน 2563 -31 กรกฎาคม 2563) 
 
  บุคลากรถือเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น  
ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกท้ังต้องมี
คุณภาพ รักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 

  ในปีงบประมาณ 2563 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
       เป้าประสงค์ เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

       และสร้างค่านิยมร่วม 
ตัวช้ีวัดที่ 29 ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

ยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
           เป้าประสงค์ 1 :  เพ่ือจัดท าวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้าง

ศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

              กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างกลไกหรือทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและสร้างกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร 

              กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
              กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 
           เป้าประสงค์ 2 : เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
               กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 เป้าประสงค์ 1  : เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
    กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
    กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
    กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การธ ารงอยู่และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 เป้าประสงค์ 1  : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

เกิดความภักดีกับมหาวิทยาลัย 
      กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความโปร่งใสและเปิดเผยทุก

กระบวนการ 
    กลยุทธ์ที่ 2 : จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในเรื่องความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล

ที่หลากหลาย 
    กลยุทธ์ที่ 3 : การธ ารงรักษาบุคลากรคุณภาพที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ของ

มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 2 : ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและบุคลากรกับผู้บริหาร การจัดท าระบบ

สวัสดิการ เพ่ือให้บุคลากรมีความสมดุลทั้งคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการยกย่อง ชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อม จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพนักงานให้มีความสุขในการท างาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

  1. แผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงานของหลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ 

  แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์การบริหารจัดการตามสายงานบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 

เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
1.2 วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น ส านักงานคณบดี 

ส านักงานวิทยาลัย เป็นต้น 
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละสายงาน  

และสายบังคับบัญชา 
1 .4  ก าห น ดขอบ เขตความรับ ผิ ด ช อบ ของแต่ ล ะห น่ วย งาน ให้ ชั ด เจน  เช่ น  

การรับพระราชทานปริญญาบัตร หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน เช่น กองพัฒนานักศึกษา  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ เป็นต้น  

1.5 สร้างเส้นทางสายบังคับบัญชาในการบริหารจัดการบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะการ
มอบหมายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.6 ก าหนดการทบทวนแผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พ.ศ. 2563 และมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุมครั้งที่ 24 (15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพ่ือใช้เป็น



3 

  

หลักการในการจัดสรรบุคลากรตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในส านักงานบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามค าสั่งที่ 649/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งหัวหน้างาน และปรับปรุงโครงสร้างให้ตรงกับ  
ต าแหน่งงาน และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าบัญชีกรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างงานภายใน และเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

ปัญหา อุปสรรค  
  การจัดท าประกาศโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความ
ถูกต้องตามกฎกระทรวงนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ เขตพ้ืนที่ และส่วนของสถาบัน, ส านัก, กอง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน 
ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ   
1. ต้องจัดท าประกาศโครงสร้างให้มีความชัดเจน และได้มีการจัดสรรกรอบอัตราก าลังตาม

โครงสร้างเดิมให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือไม่ให้มีการปรับปรุงหรือด าเนินการแก้ไขตามนโยบายของผู้บริหารใน 
แต่ละครั้ง 

2. ระบบโครงสร้างภายในหน่วยงาน มีการเปลี่ยนชื่องานเพ่ิมขึ้นจากประกาศโครงสร้างเดิม 
บางครั้งอาจเกิดความสับสนในระบบบริหารจัดการ และกระบวนการท างานได้ 
  3. ปัจจุบันต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้มีการขอเปลี่ยน
ต าแหน่งงาน และบางหน่วยงานมีการขอเปลี่ยนงานและการโยกย้าย ท าให้มีการบริหารจัดการเรื่องโครงสร้าง 
และกรอบอัตราก าลังไม่เป็นไปตามประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  2. แผนการสรรหาและอัตราก าลัง 
      แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

2.1 อัตราก าลังสายวิชาการ 
 จากการส ารวจความตองการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนาความรู 

ทักษะวิชาชีพ เพ่ือน าไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย 
สภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน โดยการก าหนด 
กลยุทธและโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะด าเนินการในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ.2562-2565) โดยได้ก าหนด
ทิศทางการจัดท าแผนและอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์การขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรประจ าหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้
การก ากับของแต่ละคณะ และได้มีการจัดท าแผนสรรหาและอัตราก าลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่บุคลากรมี
การโอนย้าย ตัดโอน ลาออก เกษียณอายุราชการ ตาย ซึ่งการวางแผนอัตราก าลังจะเป็นกลุ่มบุคลากร  
สายวิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง และการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผนอัตราก าลังที่
ก าหนด จึงต้องจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการวางแผนอัตราก าลัง โดยอาจมีการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ได้
รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร 
โดยเน้นประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ เพ่ือท าการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
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ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรสามารถด าเนินการด้านการเรียน การสอน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. การติดตามและประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงคุณภาพของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับคุณภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนต าแหน่ง/การโยกย้าย จ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุการท างานในรอบปีแต่ละปีจ านวนมากน้อยเพียงใด ในต าแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะ
เลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายได้จ านวนเท่าไร เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทน
บุคลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อนต าแหน่ง 
หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

4. การสรุปอัตราการเข้าออกของบุคลากร จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
จ านวนบุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับ
จ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละ
ฝ่ายแต่ละต าแหน่ง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับอัตราการเข้าออก
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การก าหนดคุณวุฒิ
ที่ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
เช่น การลาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทาวิชาการ เป็นต้น 

6. การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถนะ  
ความรู้ความสามารถ เป็นการแสดงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ได้เสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ก าหนดแนวทางและความเห็นชอบ
เกณฑ์ดังกล่าว 

 

2.2 อัตราก าลังสายสนับสนุน 
1. การจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะค านวณจากอัตราส่วนจ านวน

บุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะมี
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสุนน ได้แก่ ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ว่าควรมีจ านวนเท่าใด โดยวิเคราะห์จากภารกิจของ
หน่วยงาน และประเมินค่างาน เพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆ  รับผิดชอบ 
คุณภาพ ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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2. การก าหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับต าแหน่งงาน เพ่ือลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรง
กับต าแหน่งงาน ซึ่งปัจจุบันก่อนด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ตรง
กับคุณลักษณะงานในต าแหน่งงานนั้นๆ สามารถท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตาม  
สายงานได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2554 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่งงาน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 41(4/2562)  

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารอัตราก าลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน และจ านวนอัตราต าแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 36 อัตรา ดังนี้ 

1.1 อนุมัติแนวทางการบริหารอัตราก าลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและ
จ านวนอัตราต าแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

1.2 อนุมัติจ านวนอัตราต าแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามที่ได้รับกรอบ
งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร (หมวดค่าอุดหนุนทั่วไป) จ านวน 36 อัตรา 

1.3 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ รวมกับอัตราว่างเดิมของ
งบประมาณ 2562 และบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรอัตราว่างให้แก่
หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา 
การจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยให้พิจารณาอัตราก าลัง
ของสายวิชาการ จากจ านวนชั่วโมงการสอนภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและภาคการศึกษาต่อไป 
รวมถึงนักศึกษาในภาพรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน  
โดยพิจารณาจัดสรรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและควรมีการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรที่มีอยู่ 

 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานราชการประจ าปี 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ก าหนดการรับ
สมัครแข่งขันบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้ก าหนดการสรรหาบุคลากรประเภท
วิชาการ ให้ใช้วิธีคัดเลือก  

2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอแนวทางการบริหารอัตราก าลังตาม
กรอบงบประมาณ ประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
การจัดสรรอัตราก าลังและการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจ าปี 2563  
รวมกับ อัตราว่างเดิมเมื่ อปี  2562 และอัตราว่างที่ ลาออกระหว่างปี  รวมทั้ งสิ้น  จ านวน 90 อัตรา  
และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรให้มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
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2.2. มหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบอัตราก าลังทุกประเภทในภาพรวมให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยทบทวนอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แนวโน้มของนักศึกษา โครงสร้างงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

สายวิชาการ 
1. พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. พิจารณาทดแทนอัตราเกษียณล่วงหน้า 1-2 ปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาจัดสรรส าหรับบรรจุนักเรียนทุน (บุคคลภายนอก) ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน     

ปีงบประมาณ 2563 มีนักเรียนทุนได้ส าเร็จการศึกษา และเข้ารับการรายงานตัวและ 
เริ่มปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 จ านวน 1 ราย และอยู่ระหว่างจะเข้ารับ
รายงานตัวภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 อีกจ านวน 2 ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

สายสนับสนุน 
1. พิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปรับลดขั้นตอนการด าเนินงานโดยน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
2. พิจารณาให้ความส าคัญกับอัตราก าลังที่ปฏิบติงานในห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ าลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ซึ่งการได้มาของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  
และสามารถการันตีของคุณภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

 3. ผลการด าเนินการทดสอบสมรรถนะและการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการบรรจุใหม่ รอบบรรจุ 17 มิถุนายน 2562 ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) จ านวน 33 ราย และยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 47 ราย  
เนื่องจากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถน าผลการทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯ มายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและ
เป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการ
ทดลองปฏิบัติงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 46(4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  

 4. การจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนด
แนวทางการบริหารอัตราก าลังสายสนับสนุน แต่ละประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

       ประเภทพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567) ซึ่งได้ก าหนดจัดการประชุม  
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ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  5 (ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564-2567) และสรุปกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการในภาพรวมของ มทร.ล้านนา เพ่ือส่ง
ข้อมูลให้ ส านักงาน ก.พ. ภายใน 30 เมษายน 2563 (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ค.พ.ร.  
และส่งผลการพิจารณากรอบมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในเดือน สิงหาคม 2563  
เพ่ือด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ จ านวน 94 อัตรา)      
  ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 
สายสนับสุนน ได้แก่ ต าแหน่ง ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีการ
แต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 46 ราย 

5. การก าหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 40(3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้พิจารณาด าเนินการทบทวน
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเสนอเข้าที่ประชุมคณะบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับต าแหน่ง
งาน ท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 

6. มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์จากภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่า
งาน เพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดในช่วงเดือน
เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ง จ านวน 9 อัตรา  

ปัญหา อุปสรรค  
  จากการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนบริหารอัตราก าลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน และได้มีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งปรากฎ
ผลกระทบในระดับที่ควบคุมได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และความเสียหายให้กับระบบการปฏิบัติงานที่ได้
ก าหนดไว้ 
  การก าหนดทิศทางบริหารอัตราก าลังได้ด าเนินการตามแผนการสรรหาและอัตราก าลังที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ 
  1. การจัดประชุมเพ่ือด าเนินการตามแผนและสรุปผลให้คณะกรรมการสรรหาของ
มหาวิทยาลัย และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย รับทราบถึง
กระบวนการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรให้ครบตามคุณสมบัติ และตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้มีการวางแผนการสรรหาอีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบอัตราก าลังว่าง 
(กรณีไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้บางต าแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ) 
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  2. มีการติดตามเพ่ือประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศการรับสมัคร
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษและผลการทดสอบสมรรถนะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการติดตามผล
การทดสอบให้เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติและเกณฑ์ในการรับสมัคร  
  จาการด าเนินการพบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จ านวนมากยังไม่
สามารถผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ต้องมีการก ากับติดตามไปยังคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดใน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งเตือนให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารับทราบ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ   
  มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปจ านวนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาพิจารณา
วิเคราะห์ผลและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารงาน เช่น มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก่อนเข้ารับการอบรม และท าการทดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย  
เป็นต้น 

3. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บ เพ่ือช่วยให้ประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร 
ในด้านต่างๆ และน ามาเชื่อมโยง โดยวางแผนร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือหารือร่วมกัน รวมทั้งตรวจสอบการใช้งาน ติดตามผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยมีการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส  

2. ก าหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
พ้ืนที่ และผู้ก ากับตรวจสอบฐานข้อมูล 

3. สร้างมาตรฐานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การลาออก  
การเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย ตัดโอน การปรับระดับต าแหน่ง การเปลี่ยนต าแหน่งงาน การเพ่ิมคุณวุฒิ  
เป็นต้น ซึ่งอาจก าหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือปรับปรุงทันทีที่ได้รับเอกสารการอนุมัติ  
การอนุญาต ค าสั่ง 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. ข้อมูลในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว วุฒิการศึกษา เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งได้รับการประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประจ าในกรณีเกิดปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงมีการดึงข้อมูลไปใช้ใน
งานหรือระบบอ่ืนๆ 
 2. ได้มีการก าหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลของแต่ละเขตพ้ืนที่และคณะ โดยเขต
พ้ืนที่สามารถบันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และข้อมูลบุคลากร
ประเภทลูกจ้างชั่วคราวได้ ส่วนข้อมูลบางอย่างไม่สามารถท าได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องแจ้ง
ส่วนกลางด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนคณะสามารถแก้ไข
สังกัดบุคลากรในส่วนของสาขาและสาขาวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 3. การปรับปรุงข้อมูลส่วนใหญ่ส่วนกลางจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับปรุงแก้ไข
นั้นก็จะท าการปรับปรุงเมื่อได้รับเอกสารไม่เกิน 1 สัปดาห์  
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4. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินของบุคลากรในมหาวิทยาลั ยร่วมกับผลผลิตขอแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เช่น บุคลากรสายวิชาการได้รับผลการ
ประเมินด้านงานวิจัยอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน (ระดับ 4 และระดับ 5) ส่งผลให้หน่วยงานนั้น มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งหากผลผลิตงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นั้นแสดงว่าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง และต้องได้ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ระบบการประเมินถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม และลดข้อร้องเรียน พร้อมทั้งส่งผลให้ระบบการพิจารณาความดีความชอบถูกต้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม   

2. ทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้เกิด
ความชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

3. ทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินของบุคลากรแต่ละสายงาน  
ต าแหน่งงาน และระดับต าแหน่ง ให้มีการก าหนดสมรรถนะที่ใช้เพ่ิมเติมในบางต าแหน่งที่ยังไม่ได้ก าหนดให้มี
ความเหมาะสม 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ได้มีการก าหนด
แนวทางให้คณบดีทุกคณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในทุก
พ้ืนที่ และได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจักสรรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน  
และ 1 ตุลาคม ของทุกปี) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ (เลื่อนค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม ของทุกปี) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัด และเพ่ือให้แนวทางท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 2. ยังไม่มีการด าเนินการทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารแต่อย่างใด 

 3. ยังไม่มีการด าเนินการทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เนื่องจากยังไม่มีการ
ก าหนดต าแหน่งงานเพิ่มใหม ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

1. แผนการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่
คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม
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หรือประเทศ ตลอดจนผลักให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการ
ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยการก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินในระยะ 
4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้ก าหนดการจัดท าโครงการเพ่ือผลักดันการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีการพัฒนาต่อไปดังนี้ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ

จัดท าผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  

2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือป้องกันปัญหาการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ/คัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและ เทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชาและวิทยาลัย
เพ่ือสรุปจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละ
หน่วยงานก ากับติดตามข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้งได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและ
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
พ.ศ. 2560 เพ่ือกระตุ้น ผลักดัน การท าผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ   

3. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการส่งเสริมประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือผลักดันการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีจ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นเพ่ือสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ที่ 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
บรรลุผลตามเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสถาบันที่ก าหนด 
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4. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึนเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
กรณี ได้ รับแต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ ต าแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่
บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการท า
สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โครงการดังกล่าวได้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศ 
ก.พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
 2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการ ในปี พ.ศ.2563 ยังไม่มีการด าเนินการโครงการนี้  
 3. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะเพ่ือเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดมี
ผู้จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข  การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน การท าผลงานทางวิชาการของ
สายวิชาการ 

 จากผลการด าเนินงานการติดตามในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1. สรุปผลการด าเนินงาน มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
    - ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  32    ราย  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 310   ราย 
         รวม   342   ราย 
   สรุปมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 342 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.88 

   2. สรุปผลการด าเนินงาน มีผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงาน ดังนี้ 
   - ต าแหน่งศาสตราจารย์     2    ราย 
   - ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  18    ราย  
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   - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  63    ราย 
          รวม    83    ราย 

ปัญหา อุปสรรค  
1. จ านวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก 

ท าให้จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก าหนดตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 

2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ คงท า
ได้เพียงแต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (https://personal.rmutl.ac.th/) 

3. เนื่องจากมีการปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. จ านวนหลายฉบับ ท าให้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งเกิดความสับสนในหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเกิดความลังเลใจในการ
ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2. แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒใินระดับที่สูงขึ้น 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ โดยมีงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรสายวิชาการให้มีระดับการศึกษาสู งขึ้น ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยได้ก าหนดเป้าหมายตามตัวชื้วัดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและ  
สายสนับสนุน คือ ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ และบุคลากร 

สายสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ได้มี

นโยบายให้คณาจารย์เข้ารับสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือรับทุนกับหน่วยงานอ่ืนราชการอ่ืนประกอบด้วย เพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
ในระดับ IELTS 6.5 เพ่ือให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการศึกษาต่ออย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

4. จัดโครงการสัมมนาเพ่ือก ากับติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ เพ่ือพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยได้เชิญผู้บริหารระดั บ
คณบดีหรือตัวแทน รวมทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเพ่ือมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลาศึกษาต่อ 

5. จัดโครงการปฐมนิเทศส าหรับผู้ที่ก าลังเดินทางไปศึกษาต่อ เพ่ือรับทราบถึงกฎระเบียบ 
เงื่อนไขในสัญญา รวมถึงเข้าพบผู้บริหารระดับคณบดี/รองอธิการบดี เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจก่อนการไป
ศึกษาต่อ  
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6. การก ากับติดตามรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน โดยมีการตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่า 
ผู้ลาศึกษาต่อไม่จัดส่งรายงานผลการศึกษา ก็จะมีหนังสือไปยังคณะต้นสังกัดเพ่ือติดตามอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการ
มีหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษา กรณีท่ีหากพบความผิดปกติ 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. การก ากับติดตามการลาศึกษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ก ากับติดตามความก้าวหน้าของผู้ลาศึกษา
ต่อที่ใกล้ครบก าหนดลาศึกษา โดยติดตามผ่านคณะ/วิทยาลัยฯ ต้นสังกัดเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการศึกษาต่ออย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือผู้ลาศึกษาต่อ พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษามายัง 
กองบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนเร่งรัดให้บุคลากรสามารถศึกษาให้ส าเร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ก ากับติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อ 
โดยการยื่นขยายเวลาศึกษาต่อจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ก่อนจะส่งเรื่องมายัง 
กองบริหารงานบุคคลเพ่ือเสนอพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อในที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ 
พิจารณาอนุญาตและอนุมัติทุนการศึกษาในขยายเวลา ก่อนจะด าเนินการขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของ
คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ 

1.2.1 กรณีลาศึกษาต่อภายในประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อด าเนินการติดตาม
ก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 90 วัน และผู้ลาศึกษาต่อด าเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม  
60 วัน (สามารถขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

1.2.2 กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อด าเนินการติดตามก่อน
สิ้นสุดสัญญาเดิม 60 วัน และผู้ลาศึกษาต่อด าเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 45 วัน 
(สามารถขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี โดย 6 เดือนแรกรับทุนตามสิทธิ และ 6 เดือนหลังเฉพาะค่าธรรมเนียม
การศึกษา) 
 2. การก ากับติดตามการแจ้งส าเร็จการศึกษา กรณีผู้ลาศึกษาต่อที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการครบ 1 ปี ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การ
ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา และจะติดตามทุก ๆ 1 ปี จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 3. จัดให้มีการปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ลาศึกษาต่อ 
พร้อมทั้งการลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อรายบุคคล 
 4. มีฐานข้อมูลการติดต่อของผู้ลาศึกษาต่อ เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อและให้ข้อมูลข่าวสาร  
การติดตามและการแจ้งเตือน ระหว่างต้นสังกัด/กองบริหารงานบุคคล ในการก ากับดูแลและติดตามผู้ลาศึกษา
ต่ออย่างใกล้ชิดมากข้ึน โดยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับต้นสังกัดด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
จะท าให้ผู้ลาศึกษาต่อได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว  
 5. ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล 
เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติรวมไปถึงติดตามการท างานผลงานต่างๆ หลังส าเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษา
ต่อ 

  จากผลการด าเนินงานการติดตามในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปัจจุบัน จ านวน 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.65 
2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนฯ เพ่ือพิจารณาสนับสนุนการลาศึกษาต่อ จ านวน 

4 ครั้ง 
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3. บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จ านวน 4 ราย  
4. บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จ านวน 1 ราย 

  5. ขอขยายเวลาศึกษา จ านวน 23 ราย 
6. รายงานตัวกลับ และส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 ราย 
 7. รายงานตัวกลับ แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 ราย 

ปัญหา อุปสรรค  
  1. การขอขยายเวลาศึกษา ผู้ลาศึกษาต่อไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
บางรายล่าช้าเกินก าหนดระยะเวลาสิ่นสุดสัญญาเดิม และความถ่ีในการขอขยายเวลามีมากเป็นความเสี่ยง 
  2. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีบุคคลภายนอก/พนักงานตามพันธกิจ) ส าเร็จ
การศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าท างานชดใช้ทุนการศึกษา แต่ต้นสังกัดไม่มีอัตราให้บรรจุเข้าท างาน เนื่องจาก
ผู้รับทุนการศึกษไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ต้นสังกัดจึงน าอัตราบรรจุให้ผู้อื่นก่อน 
ส่งผลต่อผู้รายงานตัวกลับเข้าท างานและต่อองค์กร 

3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย 
 แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนได้รับ

การฝึกอบรมที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
สูงขึ้น มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองของประจ าปีของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจาก
โครงการที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนิ นการ
ผ่านแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของมหาวิทยาลัย  

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 หลังจากครบก าหนดการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ทางกองบริหารงานบุคคลได้
ด าเนินการติดตามการรายงานตัวกลับพร้อมแนบรายงานการไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2562 ได้มีการเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวนครั้ง จ านวนคน 
1 ฝึกอบรม 50 111 
2 น าเสนอผลงานทางวิชาการ 28 32 
3 ด าเนินงานวิจัย 3 3 
4 ศึกษาดูงาน 11 21 
5 ไปราชการ 3 6 

รวม 95 173 
  
 
 
 



15 

  

4. แผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
  การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
ด้านการบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์เป็นหลักในการบริหารงานให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

  มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ทางการบริหารเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง โดยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและ 
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2554) และหนังสือที่ ศธ 0509(2)/11 ลงวันที่  
23 พฤศจิกายน 2554 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและการก าหนดประสบการณ์ทางการบริหารโดยความ
เห็นชอบ จาก ก.บ.ม. โดยการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561 และคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ได้มีการออกประกาศ เรื่อง การก าหนดประสบการณ์และระยะเวลาของต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2562  
เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงมีกระบวนการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้ง   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
พ.ศ.2550 
  จากการด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง จ านวน 7 ราย (ค าสั่งที่ 2230/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง) ได้แก่ 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรล าปาง 
  3. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
  4. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรตาก 
  5. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน 
  6. ผู้อ านวยการกองการศึกษาน่าน 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษาพิษณุโลก 
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  เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการอบรมปฐมนิเทศส าหรับ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง ผ่านระบบ 
Microsoft teams ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง  
ตามข้อ 17 ของ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้อนุมัติกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นระดับ 

ช านาญการ และช านาญการพิเศษส าหรับผู้ที่ท าการวิเคราะห์ค่างาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้วนั้น  

การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ข้างต้น จะต้องมีการประเมิน
บุคคล ตามองค์ประกอบที่ ก.พ.อ.ก าหนด ประกอบด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และผลงานที่
แสดงถึงการพัฒนางานในหน้าที่ในการเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น  
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนการจัดท าผลงานเพ่ือ
เสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและ 
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554  
  ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ช านาญการ ดังนี้ 
  1. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 7 ราย 
  2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 60 ราย 

 3. อยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน 41 ราย 

5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งทีสู่งข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและการประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่ง 

ตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ 
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งใน 
สายงานวิชาชีพที่สูงขึ้นต่อไป 
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การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
  การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมีการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่

สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ .2553 ที่ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและการประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาก
การด าเนินงานที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้จัดส่งเอกสารวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอรับการประเมินเ พ่ือก าหนด
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการประเมินค่างานได้ตรวจเอกสารการวิเคราะห์ค่างาน  
แล้วพบว่า ผู้วิเคราะห์ค่างานยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  
ยังวิเคราะห์ค่างานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ค่างานที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงใช้ระบบพ่ีเลี้ยงใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ค่างาน และการศึกษาโครงสร้างการวิเคราะห์ค่างานจากเว็บไซต์  
 กองบริหารงานบุคคลhttps://personal.rmutl.ac.th/news/4156-support-position เพ่ือเป็น
แนวทางในการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนดไว้ 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะวิเคราะห์
ค่างานมากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการต่อสัญญาจ้างได้ก าหนดให้บุคลากรที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ 2 
ก าหนดเวลา 4 ปี จะต้องวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในระยะต่อไป 

  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯได้มีการอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 126 อัตรา 
แบ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 123 อัตรา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 3 อัตรา และอยู่ระหว่างการประเมินค่างาน จ านวน 9 อัตรา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว จ านวน 60 ราย และอยู่ระหว่างการประเมินบุคคล จ าวนวน 41 ราย 

6. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
สายสนับสนุน 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ. ก าหนด ได้ก าหนดเรื่องสมรรถนะ ความรู้ 

ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการก าหนดแนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีความคาดหวังให้บุคลากรจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
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มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ  
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การค านวณ การน าเสนอข้อมูล 
นั้น 

จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและก ากับติดตามใน
การด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพ่ือใช้ส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญา
จ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีแฟ้มสะสมงาน มีแฟ้ม
บันทึกสมรรถนะ มีคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีการวิเคราะห์ค่างาน ตลอดจนการยื่นผลงานเพ่ือขอรับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
และระดับช านาญการพิเศษ ที่ก าหนดให้ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการประเมินรู้ความสามารถ และทักษะ 
และสมรรถนะ จึงจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เป็นต้น 

จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ การทดสอบสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ และการให้บุคลากร
จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร หรือการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส าหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกต าแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง 

7. แผนการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เม่ือมีการแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   

 แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
  ตามข้อ 17 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพ.ศ. 2553 และข้อ 35 ของข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 ที่ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
จะมีการด าเนินการโดยการให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยการน างานที่ได้วิเคราะห์  
ค่างานเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ในองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ในด้านของหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งใหม่ ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านกานวางแผน ด้านประสานงาน และด้านบริการ มาท า
ข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละรอบการประเมินเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้
รับผิดชอบหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่ง
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และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “เมื่อมีการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง” 
  ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการอบรมปฐมนิเทศส าหรับผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ Microsoft 
teams วิทยากรบรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง และนายโอภาส เขียววิชัย บรรยาย  และมี
ผู้เข้าร่วมรับฟัง จ านวน 55 ราย ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง จ านวน 7 ราย 
  2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย 

 3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 45 ราย 

8. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
  แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากผู้บริหาร 
 3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ 
 4. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนั งสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการพัฒนาบุคลากร  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร และน าไปประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป มีการจัดท าหนังสือ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP 3) (รอบที่  1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  
(ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/ว0773 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)  

2. ท ารายงานสรุปผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในรอบ 1/2563  
ให้ผู้บริหารรับทราบ (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/1369 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)  

บุคลากรส ารวจการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP – Individual Development 
Plan) รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

- มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 2,047 คน ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จ านวน  
1,270 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56  

- สายวิชาการจะเน้นพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล  
บุคลากรวิชาการ จ านวน 1,169 คน ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จ านวน 780 คน บุคลากร
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 

- สายสนับสนุนส่วนใหญ่จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ  
และการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 878 คน  
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ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จ านวน 490 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเหตุผลภาระงานท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และการระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อโครงการอบรมต้องเลื่อนการจัดโครงการท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาควรมีวิธีปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะมีหลายวิธีซึ่ง
บุคลากรสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมกับตนเองและสภาวะแวดล้อม หรืออาจต้องใช้วิธีการ
พัฒนาที่ผสมผสานกันหลายวิธี การเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้และลักษณะ
การเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ให้ทราบขั้นตอน
ที่ถูกต้องในการจัดท า และสามารถจัดท าแผนฯ ได้ตรงตามความต้องการตามสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การธ ารงอยู่และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

1. ส ารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของบุคลากร ด้านปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานมีความส าคัญต่อการวางแผนการบริหารงานบุคคล เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด เช่น สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส สิ่งจูงใจที่สภาพของการท างาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะต้องน ามา
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากร และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูล
ด้านกฎหมาย ข้อมูลงบประมาณการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่เก่ียวข้องในการเสริมสร้างสวัสดิการ 
3. จัดท าแผนการด าเนินงานสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอาจรายงานให้

ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) 
 2. หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร
เห็นชอบให้มีสวัสดิการเดิมไปพลางก่อน  
 3. ได้วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือเสนอขอปรับเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิม โดยหารือร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ซึ่งอยู่ระหว่างให้มีการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการสรรหา  
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2. แผนส่งเสริมใหใ้ห้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

  จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพต่างๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง  
จรรยาบรรณเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้อง
เหมาะสมอันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่ท างานในหน้าที่เสียหาย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
8. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน 
10. จรรยาบรรณต่อสังคม 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นมาตรฐาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่น
และเชื่อถือในการให้บริการแก่ประชาชน  

 ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณนี้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แก่ตนเองและศักดิ์ศรีของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

3. แผนการด าเนินการส่งเสรมิการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้   
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ภายใต้การบริหารและจัดระเบียบแก้ไข

ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การก าหนดรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561  
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีค าสั่งที่ สกอ.
380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือควบคุม ติดตาม ก ากับดูแล ให้กิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ตั้งแต่คณะบุคคล ผู้บริหารจึงควรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริการ การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักธรรม  
ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เหมาะสม จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐแผนด าเนินการส่งเสริมให้
บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยถูกก าหนดอยู่ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
เพ่ือใช้ก ากับติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และลดข้อร้องเรียน การกระท าผิดทางวินัย   

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนวินัย 

ตลอดจนคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือสนับสนุนที่ส าคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลใน
ด้านนี้ คือ work performance ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ งและมอบหมาย รวมทั้ง
ผู้บริหารทุกระดับ หากพบกรณีที่อาจกระท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ก็จะมีกลไกตรวจสอบหาผู้
ต้องรับผิด และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนากับองค์กรภายนอก เพ่ือน าองค์ความรู้เข้ามา
มีเสนอแนะต่อผู้บริหาร สร้างกลไลการมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล สะท้อนความ
เป็นองค์กรที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
1. แผนการทบทวนโครงสร้างการบริหาร 
เพื่ อ ให้ การบริห ารจัดการมีประสิทธิภ าพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงาน
ของหลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก และกองหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่ากอง  

ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุง
โครงสร้าง 

มีการทบทวนโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 บรรล ุ

2. แผนงานจัดท า/ ทบทวน ระเบยีบ........ 
3. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล 
4. ปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอองค์คณะ
บุคคลเพื่อเสนออนุมัติ 
5. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม
กฎหมาย 
6. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

2. มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ ประกาศ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง
ให้ทันสมัย  
 

จ านวนเรื่องที่
ปรับปรุง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์
การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน พ.ศ.2563 ประกาศ  
ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการก าหนด
อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแรกบรรจุ พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 บรรล ุ

7. แผนงานพัฒนาและสนับสนุนกลไกการ
บริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากร 
8. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

3. ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 85  
ของผู้บริหารทั้งหมด 

 

- อยู่ระหว่างด าเนินงาน- - 

9. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลัย 
10. การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากทุก
ภาคส่วนท่ีมีต่อระเบียบข้อบังคับ 

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคูม่อืปฏิบัติงานไว้
ใช้ในหน่วยงาน  

1 เล่ม/คน       บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคู่มือปฏิบัติงานไว้ใช้ในหน่วยงาน 1 
เล่ม/คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญา
จ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 บรรล ุ



24 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
11. เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับ
ข้อบังคบัท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

ราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ระบุว่าพนักงานสายสนับสนุน ต้องมี
คู่มือปฏิบัติงานหลัก ไม่น้อยกว่า 1 งาน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัตงานประจ าปีเพื่อการต่อสัญญาจ้าง 

12. โครงการพัฒนา Web Service ส าหรับ
ฐานข้อมูลกลาง 
13. โครงการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับ  มทร.ล้านนา ให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากล ISO/IEC29110 

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานด้านบุคลากร  
 

ร้อยละ 85  
ของบุคลากรทั้งหมด 

       ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) คิดเป็นร้อยละ 85.05 

 บรรล ุ

14. ป ระ ชุมคณ ะกรรมการทุนการศึ กษา 
ฝึกอบรม และดูงาน 

6. อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 25  
ของอาจารย์ทั้งหมด 

  มีอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก จ านวน 305 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.65 

 บรรล ุ

15. โครงการสัมมนา เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการก าหนดสาขาวิชาตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 
16. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
17. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

7. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 36 
ของอาจารย์ทั้งหมด 

     ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี ้
               - ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  32    ราย  
               - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 310   ราย 

  รวม               342   ราย 
สรุปมีอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 29.88 

 ไม่บรรล ุ

18. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความ 
สามารถของบุคลากรสายสนับสนุนระดับ
ช านาญการ 
19. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

8. บุคลากรสายสนับสนุนปรับระดบัต าแหน่งให้
สูงขึ้นตามคณุสมบัติครบ  
 

ร้อยละ 85  
ของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

     มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ ภารกิจของหน่วยงาน และ
ประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่
บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
ความสามารถ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารงาน

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประจ ามหา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
20. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ประเมิน ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

บุคคลได้มีมติเห็นชอบการปรับระดับต าแหน่งให้สูงข้ึนตามคุณสมบัติ  
     - ต าแหน่งช านาญการ  46  ราย 
     - ต าแหน่งช านาญการพิเศษ  7  ราย 
     - ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง  3  ราย 
           รวม 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 

21. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP) 
 

9. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน/ปี 

ร้อยละ 85 
ของบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาตามแผน 

บุคลากรส ารวจการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(IDP – Individual Development Plan) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 
– 31 มีนาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

- มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 2,047 คน ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) จ านวน 1,270 คน บุคลากรสามารถพัฒนา
ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56  

- สายวิชาการจะเน้นพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการใน
ระดับสากล บุคลากรวิชาการ จ านวน 1,169 คน ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) จ านวน 780 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 

 - สายสนับสนุนส่วนใหญ่จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ และการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 878 คน  
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) จ านวน 490 คน 
บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 149 คน คิด

 ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
เป็นร้อยละ 30.41 

เนื่องจากเหตุผลภาระงานท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
และการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อโครงการ
อบรมต้องเลื่อนการจัดโครงการท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาควรมีวิธีปรับเปลี่ยนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะมีหลายวิธีซึ่งบุคลากรสามารถเลือกวิธีการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับตนเองและสภาวะแวดล้อม หรืออาจต้องใช้
วิธีการพัฒนาที่ผสมผสานกันหลายวิธี การเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้และลักษณะการเรียนรู้ของ
บุคลากรแต่ละคน 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะกระตุ้นให้พนักงาน
ในองค์กรเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ให้ทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการ
จัดท า และสามารถจัดท าแผนฯ ได้ตรงตามความต้องการตาม
สมรรถนะของแต่ละต าแหน่ งที่ปฏิบัติ งาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง 

22. โครงการการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management : KM ) 

10. หน่วยงานท่ีมีการจัดการองคค์วามรู้  ร้อยละ 100 
ของหน่วยงาน 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน่วยงานที่มีการ
จัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิด แนวคิด 
กระบวนการ วิธีการ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับ
คุณภาพงานบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวน 
การสร้างเครือข่ายการบริหารงาน ในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 100 

23. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีบ่รรจุใหม่
ต้องมีผลทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

11. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 

ร้อยละ 100 ของ
พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา
บรรจุใหม ่

       การด าเนินการทดสอบสมรรถนะและการก าหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ที่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 46 (4/2563) เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 50 

 ไม่บรรล ุ

24. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีบ่รรจุใหม่
ต้องมีผลทักษะสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

12. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ 100  
ของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา
บรรจุใหม ่

         การด าเนินการทดสอบสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯส าหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการทดลองปฏิบัติงานเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ใน
คราวประชุมครั้งที่ 46 (4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผลทักษะสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 50 

 ไม่บรรล ุ

25. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี 2563 
26. สรรหาพนักงานราชการ ประจ าปี 2563 
 

13. การสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

ร้อยละ 85  
ของการสรรหา

อาจารย ์

        มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดสรรอัตราว่างให้แก่หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่  
10 มีนาคม 2563 โดยให้พิจารณาอัตราก าลั งของสายวิชาการ  

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
จากคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน, จ านวน
ช่ัวโมงการสอนภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและภาค
การศึกษาต่อไป รวมถึงนักศึกษาในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและควรมีการบริหารจัดการอัตราก าลังของ
บุคลากรที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ 100 

27. โครงการเตรียมความพร้อมใหก้ับบุคลากร
สายสนบัสนุนในการเข้าสูต่ าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

14. บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า  

1 ครั้ง/คน        ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติ
เห็นชอบการปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นตามคุณสมบัติ ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง 3 ราย 

 บรรล ุ

28. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์
ค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
29. การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 

15. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่ อ
ประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
  

1 ครั้ง/คน        มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์จากภารกิจของ
หน่วยงาน และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตาม
ลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการที่  ก.พ.อ. ก าหนด ในช่วงเดือนเมษายน 2563 - 31 
กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง จ านวน 9 อัตรา 

 บรรล ุ

30. โครงการจัดอบรมปฐมนเิทศส าหรับผู้ไดร้ับ
แต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น สายสนับสนนุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประจ าปี 2563 

16. ร้อยละการเข้าอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน  
 

1 ครั้ง/คน        ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดบัผู้อ านวยการกอง  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การพิเศษ ระดับช านาญการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กองบริหารงาน
บุคคลจึงได้จัดการอบรมปฐมนิเทศส าหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น 

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
เพื่อให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ ระบบ Microsoft teams ใน
วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมจ านวน 55 ราย ดังนี้ 
1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง จ านวน 7 ราย 
2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
    ระดับช านาญการพเิศษ จ านวน 3 ราย 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
    ระดับช านาญการ จ านวน 45 ราย 

31. โครงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

17. การประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ 85  
ผลการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินมาจาก 3 ส่วน คือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 30 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ร้อยละ 30 รวมเป็นร้อยละ 60 คะแนนมาจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแล้วสะท้อนออกไปให้ผู้คนได้รับรู้  
อีกร้อยละ 40 มาจากการท าเอกสารหลักฐานเปิดเผยข้อมูลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (OIT) เกณฑ์การ
ประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เกณฑ์ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
คะแนนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี งบประมาณ  พ.ศ . 2563 ได้  88 .94 คะแนน ระดับผลการ 
ประเมิน : A 

32. การด าเนินการด้านจรรยาบรรณบุคลากร 
เช่น อบรมจรรยาบรรณของบุคลากร 

18. การประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  
 

ร้อยละ 85  
ผลการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อน าการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและให้บุคลากรใน
องค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัด
ของมหาวิทยาลัยนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน กรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจ เรื่องประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ด้านการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจ าปี 2563 ในแบบ
ประเมินออนไลน์ โดยสามารถใช้ช่องทาง QR Code ที่ปรากฏด้าน
ท้ า ย บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม  ห รื อ ต า ม ลิ ง ค์ https://docs.google. 
com/forms/d/e/1FAIpQLSduf1S_J2WYLP1Cr5gahoDJg-z6Cw 
ha0OTQ24aRgjyDC3g2gg/viewform ซึ่ งผ ล ก ารป ระ เมิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 73.60 

 ไม่บรรล ุ

33. การประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 

19. บุคลากรพึงพอใจในสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้  
 

ระดับด ี
ของบุคลากรทั้งหมด 

1.1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  ซึ่ งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.)  

 ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
1.2 หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกประเภท

ในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารเห็นชอบให้มีสวัสดิการเดิมไปพลางก่อน  
1.3 ได้วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอปรับเงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม โดยหารือ
ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ความพีงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้ 2.76 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 20. การคงอยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 95 
-ของบุคลากรทั้งหมด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดแรงจูงใจ
ทางด้านเงินเดือน สวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 
และให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนเสมือนบุคคลในครอบครัว ซึ่งคง
อยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 91.35 
      1. ผู้เกษียณอายุราชการ  จ านวน  66 ราย 
      2. ลาออก  จ านวน  33 ราย 
      3. บรรจุเข้าใหม่  จ านวน  120 ราย 

 ไม่บรรล ุ

34. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2563 

21. ความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข  

ระดับด ี
ความพึงพอใจของ

บุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ท าการประเมิน
ลักษณะภาพรวมปัจจัยที่มีผลด้านความพึงพอใจ และภาวะความสุข 
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มี
ผลด้านภาวะความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กรในมหาวิทยาลัย  ตามลิงค์https://docs.   

 บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ

ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามแผน 
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGifP1StVQRaGlA_vQr6zZu
hxpAgkk2x7 tZxb_nKyXrdujjQ/viewform?fbclid=IwAR20aLJ6
DKzJIhvQWvEt5oBEK7NLLCTuRFq1UwOYz7PFHLCHE0li1HY
OmyU ซึ่งความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข อยู่ใน 
ระดับดี (ผลของไตรมาส 2) 
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ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
  จากแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการวัดผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/
โครงการในภาพรวม ดังนี้ 
    การค านวณค่าคะแนน 
 

 
 
 
   
   แทนค่า =  13 
                                  22 
    = ร้อยละ 59.09 
  ทั้งนี้ ผลส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวชิาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 13 ตัวช้ีวัด จากทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด คิดเป็นผลส าเรจ็ของการด าเนินงานอยู่ที ่รอ้ยละ 59.09 
 
  หมายเหตุ  1. อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด

จ านวนตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย    

               จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
X 100 

X 100 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผน/ผล การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

1. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ตามกฎหมาย 

P ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ตามกฎหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563 (8-12 ครั้ง/ปี) 

บุคลากรมหาวิทยาลัย
มีการกระทพความผดิ

ลดน้อยลง 

 
บรรล ุ

A - สอบวินัย จ านวน 2 เรื่อง 8 ครั้ง 
- สอบละเมิด จ านวน 1 เรื่อง 1 ครั้ง 

บุคลากรมหาวิทยาลัย
มีการกระทพความผดิ

ลดน้อยลง 
2. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

P ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ทุก 1 เดือน 
(12 ครั้ง/ปี) 

ปริมาณเรื่องอุทธรณ์
และร้องทุกข์มีอัตรา
น้อยลงในทุกๆ ปี 

 
บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง 

ปริมาณเรื่องอุทธรณ์
และร้องทุกข์มีอัตรา
น้อยลงในทุกๆ ปี 

3. ประชุมสัมมนาจัดท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

P ประชุมสัมมนาจัดท าแผนการบริหารและ
แผน พั ฒ น าบุ ค ล ากร  ป ระจ าปี งบ 
ประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563 

มีความรู้ความเข้าใจ
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

 
บรรล ุ

A ประชุมสัมมนาจัดท าแผนการบริหารและ
แผน พั ฒ น าบุ ค ล ากร  ป ระจ าปี งบ 
ประมาณ 2563 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 
วันท่ี 29-30 กรกฏาคม 2563 

จัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

P การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชม งค ล ล้ าน น า  จ าน วน  6  ค รั้ ง 
(ตุลาคม 62 – กันยายน 63) 

สามารถน าผลตามมติ
ที่ประชุมมา

ด าเนินการตาม
ขั้นตอน และสามารถ

บริหารจดัการได ้

 
บรรล ุ

A การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จ านวน 8 ครั้ง  

สามารถน าผลตามมติ
ที่ประชุมมา

ด าเนินการตาม
ขั้นตอน และสามารถ

บริหารจดัการได ้
5. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน 

P ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน 6 ครั้ง/ปี 

บุคลากรสายวิชาการมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ได้รับอนญุาตใหไ้ป

ศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น
ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

 
บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน 6 ครั้ง/ปี 

บุคลากรสายวิชาการมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผน/ผล การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

ได้รับอนญุาตใหไ้ป
ศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น

ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

6. โครงการสัมมนา เรื่ อง การก าหนด
ต าแหน่ งทางวิชาการ และการก าหนด
สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

P โครงการสัมมนา เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการก าหนด
สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่ เดือน
มีนาคม 2563 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ/ผูร้ับบริการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
ไม่บรรล ุ

A ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
จึงเลื่อนโครงการไปจนกว่าจะมีประกาศ 
ก.พ.อ. ฉบับใหม่ 

- 

7. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

P ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 30 
ครั้ง/ป ี

มีผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

 
บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 41 
ครั้ง/ป ี

มีผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

P ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 6 ครั้ง/ปี 

มีผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

 
บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 6 ครั้ง/ปี 

มีผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

9. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 
ความ สามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับช านาญการ 

P โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 
ความ สามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนระดับช านาญการ 29-30 
เมษายน 2563  

มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 50 ราย 

 
ไม่บรรล ุ

A เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้ต้องเลื่อนโครงการไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

- 

10. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

P ประชุมคณะกรรมการประเมินเพือ่
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 

มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภท

ผู้บริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการประเมินเพือ่
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 

มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ระดับผู้อ านวยการ
กอง จ านวน 7 ราย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผน/ผล การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

กันยายน 2563 ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ   
ระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน 3 ราย 
ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ   
ระ ดั บ ช า น าญ ก าร
จ านวน 45 ราย 

1 1 . โค ร งก า รป ระ ชุ ม สั ม ม น า  เรื่ อ ง 
กระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
 

P โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวน 
การการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรราย 
บุคคล (IDP)เดือนมกราคม 2563 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม 

  
ไม่บรรล ุ

A ยังไม่ได้ด าเนินการ - 
12. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 9 มทร. 

P  โครงการประชุมสมัมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 9 มทร. เดือน 
มิถุนายน 2563  

สามารถน าองค์ความรู้
มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานท่ีเห็นผลใน
เชิงประจักษ ์

  
ไม่บรรล ุ

A เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ท าใหต้้องเลื่อนโครงการ
อบรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึน้ 

- 

13. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี 2563 
 

P สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี 2563 1 ธันวาคม 2562 – 30 
มิถุนายน 2563 

มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานประเภท

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  

เป็นไปตามเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 

 
บรรล ุ

A สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี 2563 1 ธันวาคม 2562 – 30 
สิงหาคม 2563 

มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานประเภท

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 73 อัตรา 

14. สรรหาพนักงานราชการ ประจ าปี 2563 
 

P การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี 2563 1 ธันวาคม2562 – 30 

มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานประเภท

 
บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผน/ผล การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

มิถุนายน 2563 พนักงานราชการ  
ที่มีความรู้

ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าท่ี 
A การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประจ าปี 2563 1 ธันวาคม2562 – 30 
สิงหาคม 2563 

มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานประเภท
พนักงานราชการ 
จ านวน 9 อัตรา 

15. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อ
ประเมิน ผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

P ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมิน  ผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วันที่ 1 ตุลาคม  
2562 - 30 กันยายน 2563 

มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 50 ราย 

  
ไม่บรรล ุ

A ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมิน  ผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วันที่ 1 ตุลาคม  
2562 - 30 กันยายน 2563 

มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการจ านวน 

45 ราย 
16. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การ
วิเคราะหค์่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 
 

P โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การ
วิเคราะหค์่างานเพื่อก าหนดต าแหน่ง
ระดับช านาญการ เดือนพฤษภาคม 
2563 

บุคลากรสามารถ
วิเคราะหค์่างานได้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

พี่แว่น 

A   
17. โครงการจัดอบรมปฐมนเิทศส าหรับผู้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น สายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประจ าปี 2563 

P โครงการจดัอบรมปฐมนิเทศส าหรบัผู้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น สายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประจ าปี 256318  สิงหาคม 2563 

มีผู้ได้การแต่งตั้งเข้า
ร่วมอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 
บรรล ุ

A โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศส าหรับผู้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น สายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ าปี 2563 วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 

มีผู้ได้การแต่งตั้งเข้า
ร่วมอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 
18. การประชุมคณะกรรมการ                       
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

P - ประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ จ านวน 2 ครั้ง 
- ประชุมสมาชิก “การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี” จ านวน 1 ครั้ง 

สามารถน าผลตามมติ
ที่ประชุมมา

ด าเนนิการตาม
ขั้นตอน และสามารถ

บริหารจดัการได ้

 
ไม่บรรล ุ

A - - 
19. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวทิยาลัย

P อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ 
เดือนเมษายน 2563 

180 คน  
ไม่บรรล ุ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผน/ผล การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2563 A ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากพนักงาน
บรรจุใหม่ เริ่มท างาน วันท่ี 1 กันยายน 
2563 ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายงบประมาณ 

- 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
แผน/ผล 

(Plan/Act) 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย P             

A             

2. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย P             

A             

3. ประชุมสัมมนาจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

P             
A             

4. การประชุมคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล  (ก .บ .ม .) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

P             
A             

5. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน P             
A             

6. โครงการสัมมนา เรื่อง การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
การก าหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

P             
A             

7. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ 

P             
A             

8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

P             
A             
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
แผน/ผล 

(Plan/Act) 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

9. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้าน
สมรรถนะ ทักษะ ความรู้  ความ สามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนระดับช านาญการ 

P             
A             

10. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

P             
A             

11. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวนการการจัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

P             
A             

12. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 
มทร. 

P             
A             

13. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี 2563 
 

P             
A             

14. สรรหาพนักงานราชการ ประจ าปี 2563 
 

P             
A             

15. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อประเมิน ผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

P             
A             

16. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ 

P             
A             

17. โครงการจัดอบรมปฐมนเิทศส าหรับผูไ้ดร้ับแต่งตั้งให้ด ารง
สูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

P             
A             
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
แผน/ผล 

(Plan/Act) 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ประจ าปี 2563 
18. การประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

P             
A             

19. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและ 
สายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประจ าปี 
2563 

P             
A             
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 2562 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 2563 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563) 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 295 56 4 355 287 59 6 352 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 180 88 19 287 173 87 16 276 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 271 102 5 378 241 125 8 374 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 89 34 6 129 79 41 6 126 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 55 2 1 58 53 4 1 58 

รวม 890 282 35 1,207 835 316 37 1,186 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คณะ 
วุฒิการศึกษา 2562 

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562) 
วุฒิการศึกษา 2563 

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 281 65 355 12 270 70 352 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 170 111 287 5 159 112 276 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 262 95 378 20 248 106 374 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 105 11 129 13 101 12 126 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 8 36 14 58 9 35 14 58 

รวม 57 854 296 1,207 59 813 314 1,186 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

คณะ 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
2/2562 

(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
1/2563 

(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 
จ ำนวน
บคุลำกร
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร
พัฒนำ

ตำมแผน 
(คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำร
พัฒนำ

ตำมแผน 
IDP 

(จ ำนวน
เร่ือง) 

จ ำนวน
บคุลำกร
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร
พัฒนำ

ตำมแผน 
(คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำร
พัฒนำ

ตำมแผน 
IDP 

(จ ำนวน
เร่ือง) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 355 54 273 144 348 207 347 15  8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287 8 207 146 269 211 650 284 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 378 30 72 12 370 203 394 87 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 129 - - - 124 115 154 97 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58 - - - 58 44 44 8 

รวม 1207 92 522 302 1169 780 1589  634 
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 

ต าแหน่ง 2562 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562) 

ต าแหน่ง 2563 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563) 

ปฏิบตัิ
การ 

ช านาญ
งาน 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

งาน
บริการ
หรือ
อ่ืนๆ 

รวม ปฏิบตั ิ
การ 

ช านาญ
งาน 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

งาน
บริการ
หรือ
อ่ืนๆ 

รวม 

ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

4 4 30 11 - 49 3 4 22 8 7 44 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

376 - - - - 376 354 - 44 - - 398 

พนักงานราชการ - - - - 81 81 - - - - 80 80 
ลูกจ้างประจ า - - - - 71 71 - - - - 57 57 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - 339 339 4 - - - 308 312 

รวม 380 4 30 11 491 916 361 4 66 8 452 891 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562) 

วุฒิการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563) 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท รวม ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท รวม 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 26 23 49 0 23 21 44 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - 367 9 376 0 389 9 398 
พนักงานราชการ 49 32 - 81 48 32 0 80 
ลูกจ้างประจ า 66 5 - 71 52 5 0 57 
ลูกจ้างชั่วคราว 164 175 - 339 157 155 0 312 

 รวม 279 605 32 916 257 604 30 891 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

พื้นที่ 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2/2562 
(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1/2563 
(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 

จ ำนวน
บคุลำกร

ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร

พัฒนำตำม
แผน (คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำรพฒันำ
ตำมแผน IDP 
(จ ำนวนเร่ือง) 

จ ำนวน
บคุลำกร

ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร

พัฒนำตำม
แผน (คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำรพฒันำ
ตำมแผน IDP 
(จ ำนวนเร่ือง) 

เชียงใหม่ 431 127 298 219 428 237 452 193 
เชียงราย 71 36 98 26 70 70 107 13 
ตาก 126 - - - 122 69 113 19 
น่าน 77 2 35 4 74 48 89 2 
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พื้นที่ 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2/2562 
(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1/2563 
(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 

จ ำนวน
บคุลำกร

ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร

พัฒนำตำม
แผน (คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำรพฒันำ
ตำมแผน IDP 
(จ ำนวนเร่ือง) 

จ ำนวน
บคุลำกร

ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวน
บคุลำกร

พัฒนำตำม
แผน (คน) 

แผน IDP 
(จ ำนวน
เร่ือง) 

ผลกำรพฒันำ
ตำมแผน IDP 
(จ ำนวนเร่ือง) 

พิษณุโลก 90 2 24 11 80 40 55 20 
ล าปาง 121 3 9 6 107 26 45 10 

รวม 916 74 464 266 878 490 861 257 

 

 


