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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
รอบที่ 3 (1 เมษายน 2563 -31 กรกฎาคม 2563)
บุ ค ลากรถื อ เป็ น ทรั พ ยากรหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายต่ า งๆ ของของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาให้ ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย ประสบความส าเร็จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ งไว้
การพัฒ นาบุ คลากรจึงเป็ นเรื่องส าคัญ ของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งต้องมี
คุณภาพ รักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2563 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีโ อกาสพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถนาไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสร้างค่านิยมร่วม
ตัวชี้วัดที่ 29 ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 30 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1 : เพื่อจัดทาวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างกลไกหรือทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและสร้างกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรประจามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 2 : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
เป้าประสงค์ 1 : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การธารงอยู่และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เป้าประสงค์ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
เกิดความภักดีกับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความโปร่งใสและเปิดเผยทุก
กระบวนการ
กลยุทธ์ที่ 2 : จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในเรื่องความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล
ที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 : การธารงรักษาบุคลากรคุณภาพที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 2 : ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและบุคลากรกับผู้บริหาร การจัดทาระบบ
สวัสดิการ เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลทั้งคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการยกย่อง ชมเชย ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทางาน
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อม จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานให้มีความสุขในการทางาน

ผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
1. แผนปรั บ ปรุ งโครงสร้ างการบริ หาร ภาระงานของหลักสูตร สาขา คณะ/วิท ยาลั ย
สถาบัน สานัก และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1.1 วิเคราะห์ ก ารบริ ห ารจัด การตามสายงานบั งคั บบั ญ ชา เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ราชการ
เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดการซ้าซ้อนในการปฏิบัติราชการ
1.2 วิเคราะห์ ป รั บ ปรุ งโครงสร้างการบริห ารภายในหน่ ว ยงาน เช่ น ส านัก งานคณบดี
สานักงานวิทยาลัย เป็นต้น
1.3 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในแต่ ล ะสายงาน
และสายบังคับบัญชา
1.4 ก าห น ด ข อบ เขต ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ขอ งแต่ ล ะห น่ วยงาน ให้ ชั ด เจน เช่ น
การรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ห ลายหน่ ว ยงาน เช่ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ เป็นต้น
1.5 สร้างเส้ นทางสายบั งคับบัญชาในการบริหารจั ดการบุคลากรให้ ชัดเจน โดยเฉพาะการ
มอบหมายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.6 กาหนดการทบทวนแผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดาเนินการจัดทาประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พ.ศ. 2563 และมติ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนาในการประชุมครั้งที่ 24 (15/2562) เมื่อวัน ที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เป็ น
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หลักการในการจัดสรรบุคลากรตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในสานักงานบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามคาสั่งที่ 649/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า งาน และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งให้ ต รงกั บ
ตาแหน่ งงาน และอยู่ระหว่างดาเนิ นการจัดทาบัญ ชีกรอบอัตรากาลั งตามโครงสร้างงานภายใน และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
ปัญหา อุปสรรค
การจัดทาประกาศโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้ มีความ
ถูกต้องตามกฎกระทรวงนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ เขตพื้นที่ และส่วนของสถาบัน, สานัก, กอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
ก่อนนาเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ต้องจัดทาประกาศโครงสร้างให้มีความชัดเจน และได้มีการจัดสรรกรอบอัตรากาลังตาม
โครงสร้างเดิมให้ เป็ น มาตรฐาน เพื่อไม่ให้ มีการปรับปรุงหรือดาเนินการแก้ไ ขตามนโยบายของผู้บริห ารใน
แต่ละครั้ง
2. ระบบโครงสร้างภายในหน่วยงาน มีการเปลี่ยนชื่องานเพิ่มขึ้นจากประกาศโครงสร้างเดิม
บางครั้งอาจเกิดความสับสนในระบบบริหารจัดการ และกระบวนการทางานได้
3. ปัจจุบันตาแหน่งที่ครองอยู่ไม่ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้มีการขอเปลี่ยน
ตาแหน่งงาน และบางหน่วยงานมีการขอเปลี่ยนงานและการโยกย้าย ทาให้มีการบริหารจัดการเรื่องโครงสร้าง
และกรอบอัตรากาลังไม่เป็นไปตามประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แผนการสรรหาและอัตรากาลัง
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
2.1 อัตรากาลังสายวิชาการ
จากการสารวจความตองการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย ในดานการพัฒ นาความรู
ทักษะวิชาชีพ เพื่อนาไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย
สภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน โดยการกาหนด
กลยุทธและโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะดาเนินการในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ.2562-2565) โดยได้กาหนด
ทิศทางการจัดทาแผนและอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้
1. วิเคราะห์การขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากรประจาหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้
การกากับของแต่ละคณะ และได้มีการจัดทาแผนสรรหาและอัตรากาลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่บุคลากรมี
การโอนย้ าย ตั ด โอน ลาออก เกษี ย ณอายุ ร าชการ ตาย ซึ่ งการวางแผนอั ต ราก าลั งจะเป็ น กลุ่ ม บุ ค ลากร
สายวิ ช าการที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หรื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง และการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผนอัตรากาลังที่
กาหนด จึ งต้องจัดลาดับ ความสาคัญ และจาเป็นเร่งด่วนในการวางแผนอัตรากาลั ง โดยอาจมีการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ได้
รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร
โดยเน้ น ประสบการณ์ และผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อท าการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา
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ทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรสามารถดาเนินการด้านการเรียน การสอน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ซึ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
การศึกษาและวิเคราะห์ ถึงคุณ ภาพของบุ คลากร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จากนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตรากาลังให้ เหมาะสมกับคุณภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. การวิเคราะห์จ านวนบุค ลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนตาแหน่ง/การโยกย้าย จาเป็ น
จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจานวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุการทางานในรอบปีแต่ละปีจานวนมากน้อยเพียงใด ในตาแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะ
เลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้ายได้จานวนเท่าไร เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทน
บุคลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อนตาแหน่ง
หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับการวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
4. การสรุปอัต ราการเข้าออกของบุคลากร จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ ถึ ง
จานวนบุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง เพื่อที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับ
จานวนบุคลากรในแต่ละตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละ
ฝ่ายแต่ละตาแหน่ง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ เหมาะสมกับอัตราการเข้าออก
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การกาหนดคุณวุฒิ
ที่ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เ ปิดรับสมัคร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เช่น การลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอกาหนดตาแหน่งทาวิชาการ เป็นต้น
6. การกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้ า นภาษาอั ง กฤษ และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (RCDL) เพื่ อ เป็ น การทดสอบสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ เป็นการแสดงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะกาหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ได้เสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้กาหนดแนวทางและความเห็นชอบ
เกณฑ์ดังกล่าว
2.2 อัตรากาลังสายสนับสนุน
1. การจัดทาแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะคานวณจากอัตราส่วนจานวน
บุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะมี
การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสุนน ได้แก่ ตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยได้มีการวิเคราะห์ ว่าควรมีจานวนเท่ าใด โดยวิเคราะห์ จากภารกิจของ
หน่ วยงาน และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆ รับผิดชอบ
คุณภาพ ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
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2. การกาหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับตาแหน่งงาน เพื่อลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรง
กั บ ต าแหน่ งงาน ซึ่ งปั จ จุ บั น ก่ อ นด าเนิ น การสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ งของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ตรง
กับคุณลักษณะงานในตาแหน่งงานนั้นๆ สามารถทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตาม
สายงานได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยน
ต าแหน่ ง การเปลี่ ย นระดั บ ต าแหน่ ง และการตั ด โอนต าแหน่ งข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ.2554 เพื่อรองรับการเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับตาแหน่งงาน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ม.) ครั้ งที่ 41(4/2562)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารอัตรากาลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงิน
อุ ด หนุ น และจ านวนอั ต ราต าแหน่ ง ของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2563
จานวน 36 อัตรา ดังนี้
1.1 อนุมัติแนวทางการบริหารอั ตรากาลังตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและ
จานวนอัตราตาแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563
1.2 อนุ มั ติ จ านวนอั ต ราต าแหน่ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ตามที่ ได้ รั บ กรอบ
งบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร (หมวดค่าอุดหนุนทั่วไป) จานวน 36 อัตรา
1.3 อนุ มัติให้ มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการสรรหาให้ แล้ วเสร็จ รวมกับอัตราว่างเดิมของ
งบประมาณ 2562 และบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรอัตราว่างให้แก่
หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรกรอบอัตรากาลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยให้พิจารณาอัตรากาลัง
ของสายวิชาการ จากจานวนชั่วโมงการสอนภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและภาคการศึกษาต่อไป
รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาในภาพรวม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นการเรี ย นการสอน
โดยพิจารณาจัดสรรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและควรมีการบริหารจัดการอัตรากาลังของบุคลากรที่มีอยู่
2. ตามมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการด าเนิน การสรรหาพนั กงานในสถาบัน อุ ดมศึกษาและ
พนักงานราชการประจาปี 2563 ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้กาหนดการรับ
สมัครแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยได้กาหนดการสรรหาบุคลากรประเภท
วิชาการ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอแนวทางการบริหารอัตรากาลังตาม
กรอบงบประมาณ ประจาปี 2563 ต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
การจัดสรรอัตรากาลังและการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจาปี 2563
รวมกั บ อั ต ราว่ า งเดิ ม เมื่ อ ปี 2562 และอั ต ราว่ า งที่ ล าออกระหว่ า งปี รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 90 อั ต รา
และมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรให้มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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2.2. มหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบอัตรากาลังทุกประเภทในภาพรวมให้เป็นไปตามความ
จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติงาน โดยทบทวนอั ตรากาลั งที่ มี อยู่ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
แนวโน้มของนักศึกษา โครงสร้างงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อประกอบการพิจารณา ดังนี้
สายวิชาการ
1. พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. พิจารณาทดแทนอัตราเกษียณล่วงหน้า 1-2 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาจัดสรรสาหรับบรรจุนักเรียนทุน (บุคคลภายนอก) ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาใน
ปี งบประมาณ 2563 มีนักเรียนทุน ได้สาเร็จการศึกษา และเข้ ารับการรายงานตัวและ
เริ่มปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 จานวน 1 ราย และอยู่ระหว่างจะเข้ารับ
รายงานตัวภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 อีกจานวน 2 ราย (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สายสนับสนุน
1. พิ จ ารณาจากภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ ลดขั้ น ตอนการด าเนิ น งานโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
2. พิจารณาให้ความสาคัญกับอัตรากาลังที่ปฏิบติงานในห้องปฏิ บัติการและงานฟาร์มเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ าลงวัน ที่ 5 เมษายน 2562 เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
เรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ ซึ่งการได้มาของ
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสามารถการันตีของคุณภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. ผลการดาเนินการทดสอบสมรรถนะและการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการบรรจุใหม่ รอบบรรจุ 17 มิถุนายน 2562 ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) จานวน 33 ราย และยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน จานวน 47 ราย
เนื่องจากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถนาผลการทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯ มายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและ
เป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมหาวิทยาลัยจะกาหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการ
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 46(4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
4. การจัดทาแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนด
แนวทางการบริหารอัตรากาลังสายสนับสนุน แต่ละประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ
ดังนี้
ประเภทพนั กงานราชการ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่ อจัดทากรอบ
อั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ รอบที่ 5 (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564-2567) ซึ่ งได้ ก าหนดจั ด การประชุ ม
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ในวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม 3110 ชั้ น 1 อาคาร 3 ส านั ก งาน ก.พ. จั ง หวั ด นนทบุ รี
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ท ากรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ รอบที่ 5 (ประจ า
ปีงบประมาณ 2564-2567) และสรุปกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการในภาพรวมของ มทร.ล้านนา เพื่อส่ง
ข้อมูลให้ สานั กงาน ก.พ. ภายใน 30 เมษายน 2563 (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ค.พ.ร.
และส่งผลการพิจารณากรอบมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ภายในเดือน สิงหาคม 2563
เพื่อดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ จานวน 94 อัตรา)
ประเภทพนั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึ กษา ส่ ว นแผนอั ตราก าลั งบุ คลากรสายสนั บ สนุ น โดย
กาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับ ตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับ สุน น ได้แก่ ตาแหน่ง ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน 46 ราย
5. การกาหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับตาแหน่งงานตามโครงสร้า งการแบ่งส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 40(3/2562) เมื่อวัน ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้ พิจารณาดาเนินการทบทวน
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเสนอเข้าที่ประชุมคณะบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับตาแหน่ง
งาน ทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
6. มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์จากภารกิ จของหน่วยงาน และประเมินค่า
งาน เพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของงาน
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนดในช่วงเดือน
เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการกาหนดกรอบระดับ
ตาแหน่ง จานวน 9 อัตรา
ปัญหา อุปสรรค
จากการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนบริห ารอัตรากาลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับ สนุ น และได้มีการติดตามผลการดาเนินการตามแผนเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาบุคลากรของ
มหาวิท ยาลั ย งานสรรหาและบรรจุ แต่ งตั้ งได้ รวบรวมปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างการดาเนิ น งาน ซึ่ งปรากฎ
ผลกระทบในระดับที่ควบคุมได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และความเสียหายให้กับระบบการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดไว้
การกาหนดทิศทางบริห ารอัตรากาลังได้ดาเนินการตามแผนการสรรหาและอัตรากาลั งที่
กาหนดไว้ ได้แก่
1. การจั ด ประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนและสรุ ป ผลให้ ค ณะกรรมการสรรหาของ
มหาวิท ยาลั ย และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบถึ ง
กระบวนการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรรให้ครบตามคุณสมบัติ และตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และได้มีการวางแผนการสรรหาอีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบอัตรากาลังว่าง
(กรณีไม่สามารถดาเนินการสรรหาได้บางตาแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ)
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2. มีการติดตามเพื่อประเมินคุณ ภาพของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศการรับสมัคร
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น การติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษและผลการทดสอบสมรรถนะทางด้าน
คอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินการติดตามผล
การทดสอบให้เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติและเกณฑ์ในการรับสมัคร
จาการดาเนิ น การพบว่า พนักงานในสถาบั น อุดมศึ กษา (สายวิช าการ) จานวนมากยังไม่
สามารถผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทาให้ต้องมีการกากับติดตามไปยังคณะหรือ หน่วยงานต้นสังกัดใน
เขตพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารับทราบ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน และสรุ ป จ านวนพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาพิจารณา
วิเคราะห์ผลและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อต่อการบริหารงาน เช่น มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก่อนเข้ารับการอบรม และทาการทดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
เป็นต้น
3. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องดาเนินการจัดเก็บ เพื่อช่วยให้ประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร
ในด้านต่างๆ และน ามาเชื่อมโยง โดยวางแผนร่วมกับส านั ก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนเพื่อหารือร่วมกัน รวมทั้ งตรวจสอบการใช้งาน ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยมีการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส
2. กาหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
พื้นที่ และผู้กากับตรวจสอบฐานข้อมูล
3. สร้างมาตรฐานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การลาออก
การเกษียณอายุราชการ การโอนย้าย ตัดโอน การปรับระดับตาแหน่ง การเปลี่ยนตาแหน่งงาน การเพิ่มคุณวุฒิ
เป็นต้น ซึ่งอาจกาหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือปรับปรุงทันทีที่ได้ รับเอกสารการอนุมัติ
การอนุญาต คาสั่ง
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ข้อมูลในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว วุฒิการศึกษา เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งได้รับการประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประจาในกรณีเกิดปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีข้อมู ลที่ครอบคลุม รวมถึงมีการดึงข้อมูลไปใช้ใน
งานหรือระบบอื่นๆ
2. ได้มีการกาหนดขอบเขตผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่และคณะ โดยเขต
พื้น ที่สามารถบัน ทึกแก้ไขปรับ ปรุงข้อมูลสัญ ญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และข้อมูลบุคลากร
ประเภทลู กจ้างชั่วคราวได้ ส่ ว นข้อมูล บางอย่างไม่ส ามารถทาได้เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ต้องแจ้ง
ส่วนกลางดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนคณะสามารถแก้ไข
สังกัดบุคลากรในส่วนของสาขาและสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปรับปรุงข้อมูลส่วนใหญ่ส่วนกลางจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับปรุงแก้ไข
นั้นก็จะทาการปรับปรุงเมื่อได้รับเอกสารไม่เกิน 1 สัปดาห์
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4. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ ผลผลิ ต ขอแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการประเมินให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เช่น บุคลากรสายวิชาการได้รับผลการ
ประเมินด้านงานวิจัยอยู่ในระดับเกิ นมาตรฐาน (ระดับ 4 และระดับ 5) ส่งผลให้หน่วยงานนั้น มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งหากผลผลิตงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นั้นแสดงว่าระบบ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานมี ข้อบกพร่ อง และต้ องได้ป รับ ปรุงแก้ไข เพื่ อให้ ระบบการประเมิ นถู กต้อ ง
โปร่งใส เป็นธรรม และลดข้อร้องเรี ยน พร้อมทั้งส่งผลให้ระบบการพิจารณาความดีความชอบถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรม
2. ทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้เกิด
ความชัดเจน และเป็นรูปธรรม
3. ทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินของบุคลากรแต่ละสายงาน
ตาแหน่งงาน และระดับตาแหน่ง ให้มีการกาหนดสมรรถนะที่ใช้เพิ่มเติมในบางตาแหน่งที่ยังไม่ได้กาหนดให้มี
ความเหมาะสม
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ในการพิ จ ารณาประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานในแต่ ล ะรอบการประเมิน ได้ มีก ารกาหนด
แนวทางให้คณบดีทุกคณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในทุก
พื้นที่ และได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงิน
งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ก สรรของข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (เลื่ อ นเงิน เดื อ น ณ 1 เมษายน
และ 1 ตุ ล าคม ของทุ ก ปี ) และพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งานราชการ (เลื่ อ นค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม ของทุกปี) ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัด และเพื่อให้แนวทางที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. ยั งไม่ มีก ารดาเนิ น การทบทวนสั ดส่ ว นการให้ ค ะแนนของบุ ค ลากรสายวิช าการที่ ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารแต่อย่างใด
3. ยังไม่มีการดาเนินการทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่มีการ
กาหนดตาแหน่งงานเพิ่มใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
1. แผนการส่งเสริมให้บุค ลากรสายวิชาการให้มี ตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการและนวั ต กรรมของประเทศ รวมทั้ งครอบคลุ ม ผลงานที่
คณาจารย์ได้นาความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม
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หรือประเทศ ตลอดจนผลักให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาระดับนานาชาติ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลั ย จึงได้
ดาเนินการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการ
ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ โดยการกาหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินในระยะ
4 ปีข้างหน้ า (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้กาหนดการจัดทาโครงการเพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีการพัฒนาต่อไปดังนี้
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดทาผลงานทางวิชาการที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
2. โครงการอบรมสั มมนาวิช าการ เรื่อง คุณ ธรรมและจริยธรรมการลอกเลี ยนผลงาน
ทางวิช าการ เพื่ อป้ อ งกัน ปั ญ หาการลอกเลี ยนผลงานทางวิช าการ และเพื่ อเสริม สร้างความรู้ค วามเข้ าใจ
เกี่ยวกับ การลอกเลี ยนแบบ/คัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและ เทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพื่ อ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจข้อมู ลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชาและวิทยาลัย
เพื่อสรุปจานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ในการยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละ
หน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
คุณ สมบั ติตามเกณฑ์ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มี
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้งได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและ
การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน การทาผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ
3. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการส่งเสริมประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีจานวนตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ที่
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น สิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
บรรลุผลตามเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสถาบันที่กาหนด
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4. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ สามารถทาให้ มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจาปีที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กรณี ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่
บุ ค คลนั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามประกาศ มทร.ล้ านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทา
สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ. 2560 ข้อ 9
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิ ชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดทาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โครงการดังกล่าวได้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ
2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณ ธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการ ในปี พ.ศ.2563 ยังไม่มีการดาเนินการโครงการนี้
3. มหาวิทยาลั ยมีการวิเคราะห์ และพิจารณาคุณ สมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น สามารถทาให้มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจาปีที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดมี
ผู้จานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อ ง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การท าสั ญ ญาจ้ า งและการต่ อ สั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน การทาผลงานทางวิชาการของ
สายวิชาการ
จากผลการดาเนินงานการติดตามในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงาน มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
32 ราย
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 310 ราย
รวม
342 ราย
สรุปมีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 342 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.88
2. สรุปผลการดาเนินงาน มีผู้ยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ดังนี้
- ตาแหน่งศาสตราจารย์
2 ราย
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
18 ราย
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- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

63 ราย
83 ราย

ปัญหา อุปสรรค
1. จานวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีงบประมาณมีจานวนมาก
ทาให้จานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมกาหนดตามตัวชี้วัดที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60
2. เนื่ อ งจากเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ท าให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ คงทา
ได้เพียงแต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (https://personal.rmutl.ac.th/)
3. เนื่ องจากมีการปรับ ปรุ งเกณฑ์ ป ระกาศ ก.พ.อ. จานวนหลายฉบั บ ท าให้ ผู้ ข อกาหนด
ตาแหน่งเกิดความสับสนในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และเกิดความลังเลใจในการ
ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒใิ นระดับที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ โดยมีงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรที่สนั บ สนุ นทุน อุดหนุ น การศึกษาส าหรับบุคลากรสายวิชาการให้ มีระดับการศึกษาสู งขึ้น ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดั บชานาญการ ชานาญการพิเศษ ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไปนาเสนอ
ผลงานวิช าการทั้งในระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ การให้ ทุน อุดหนุน การศึ กษาต่อ เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพ
บุ ค ลากร โดยได้ กาหนดเป้ าหมายตามตั ว ชื้วัดตามแผนการบริห ารและพั ฒ นาบุค ลากร สายวิช าการและ
สายสนับสนุน คือ ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่ งเสริม ให้ คณาจารย์ ได้รับทุ น เพื่ อศึก ษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้ งนี้ ได้ มี
นโยบายให้คณาจารย์เข้ารับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนกับหน่วยงานอื่นราชการอื่นประกอบด้วย เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3. ดาเนิ นการอย่ างต่อเนื่ องในด้านการพัฒ นาบุคลากร เพื่อให้ส ามารถใช้ภ าษาอังกฤษใน
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดคะแนนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ในระดับ IELTS 6.5 เพื่อให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการศึกษาต่ออย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
4. จัดโครงการสั มมนาเพื่อกากับติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ เพื่ อพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยได้เชิญผู้บริหารระดั บ
คณบดีหรือตัวแทน รวมทั้งผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลาศึกษาต่อ
5. จัดโครงการปฐมนิเทศสาหรับผู้ที่กาลังเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อรับทราบถึงกฎระเบียบ
เงื่อนไขในสัญญา รวมถึงเข้าพบผู้บริหารระดับคณบดี/ รองอธิการบดี เพื่อสร้างขวัญและกาลั งใจก่อนการไป
ศึกษาต่อ
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6. การกากับติดตามรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน โดยมีการตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่า
ผู้ลาศึกษาต่อไม่จัดส่งรายงานผลการศึกษา ก็จะมีหนังสือไปยังคณะต้นสังกัดเพื่อติดตามอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการ
มีหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษา กรณีที่หากพบความผิดปกติ
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. การกากับติดตามการลาศึกษาเพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กากับติดตามความก้าวหน้าของผู้ลาศึกษา
ต่อที่ใกล้ ครบกาหนดลาศึกษา โดยติดตามผ่านคณะ/วิทยาลัยฯ ต้นสังกัดเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
ติ ด ตามการศึ ก ษาต่ อ อย่ า งใกล้ ชิ ด และช่ ว ยเหลื อ ผู้ ล าศึ ก ษาต่ อ พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการศึ ก ษามายั ง
กองบริห ารงานบุ คคล เพื่ อเป็ น ข้อมูล ประกอบการจัดทาแผนเร่งรัดให้ บุคลากรสามารถศึกษาให้ ส าเร็จใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ กากับติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
โดยการยื่ น ขยายเวลาศึ ก ษาต่ อ จะต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ก่ อ นจะส่ ง เรื่ อ งมายั ง
กองบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อในที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ
พิจารณาอนุ ญาตและอนุ มัติทุนการศึกษาในขยายเวลา ก่อนจะดาเนินการขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของ
คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ
1.2.1 กรณีลาศึกษาต่อภายในประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อดาเนินการติดตาม
ก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 90 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม
60 วัน (สามารถขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา)
1.2.2 กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อ ดาเนินการติดตามก่อน
สิ้นสุดสัญญาเดิม 60 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 45 วัน
(สามารถขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี โดย 6 เดือนแรกรับทุนตามสิทธิ และ 6 เดือนหลังเฉพาะค่าธรรมเนียม
การศึกษา)
2. การกากับติดตามการแจ้งสาเร็จการศึกษา กรณีผู้ลาศึกษาต่อที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการครบ 1 ปี ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การ
สาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา และจะติดตามทุก ๆ 1 ปี จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
3. จั ดให้ มีการปฐมนิ เทศการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ กับ ผู้ ล าศึกษาต่ อ
พร้อมทั้งการลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อรายบุคคล
4. มี ฐานข้อมูล การติดต่ อของผู้ ล าศึกษาต่อ เพื่ อเป็ นช่องทางติดต่อ และให้ ข้อมูล ข่าวสาร
การติดตามและการแจ้งเตือน ระหว่างต้นสังกัด/กองบริหารงานบุคคล ในการกากับดูแลและติดตามผู้ลาศึกษา
ต่ออย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับต้นสังกัดด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
จะทาให้ผู้ลาศึกษาต่อได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว
5. ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล
เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติรวมไปถึงติดตามการทางานผลงานต่างๆ หลังสาเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษา
ต่อ
จากผลการดาเนินงานการติดตามในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปัจจุบัน จานวน 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.65
2. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนการลาศึกษาต่อ จานวน
4 ครั้ง

14
3. บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จานวน 4 ราย
4. บุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จานวน 1 ราย
5. ขอขยายเวลาศึกษา จานวน 23 ราย
6. รายงานตัวกลับ และสาเร็จการศึกษา จานวน 6 ราย
7. รายงานตัวกลับ แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวน 9 ราย
ปัญหา อุปสรรค
1. การขอขยายเวลาศึกษา ผู้ลาศึ กษาต่อไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กาหนด
บางรายล่าช้าเกินกาหนดระยะเวลาสิ่นสุดสัญญาเดิม และความถี่ในการขอขยายเวลามีมากเป็นความเสี่ยง
2. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีบุคคลภายนอก/พนักงานตามพันธกิจ) สาเร็จ
การศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าทางานชดใช้ทุนการศึกษา แต่ต้นสังกัดไม่มีอัตราให้บรรจุเข้าทางาน เนื่องจาก
ผู้รับทุนการศึกษไม่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ต้นสังกัดจึงนาอัตราบรรจุให้ผู้อื่นก่อน
ส่งผลต่อผู้รายงานตัวกลับเข้าทางานและต่อองค์กร
3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนได้รับ
การฝึกอบรมที่ตรงตามลั กษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้มาพัฒ นางานให้ มีประสิทธิ ภาพเพิ่ม
สูงขึ้น มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองของประจาปีของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจาก
โครงการที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการ
ผ่านแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีของมหาวิทยาลัย
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
หลั งจากครบก าหนดการฝึ ก อบรม ดู งาน ปฏิ บั ติ งานวิ จั ย ทางกองบริ ห ารงานบุ ค คลได้
ดาเนิ น การติดตามการรายงานตัว กลั บ พร้อมแนบรายงานการไปฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2562 ได้มีการเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ฝึกอบรม
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ดาเนินงานวิจัย
ศึกษาดูงาน
ไปราชการ
รวม

จานวนครั้ง
50
28
3
11
3
95

จานวนคน
111
32
3
21
6
173
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4. แผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
ด้านการบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์เป็นหลักในการบริหารงานให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ทางการบริหารเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง โดยการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ ต่ างๆ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งมาตรฐานก าหนดระดั บ ต าแหน่ งและ
การแต่ งตั้ ง ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึก ษาให้ ดารงต าแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ.2553 และข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภท
ผู้ บ ริ ห าร (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2554) และหนั งสื อ ที่ ศธ 0509(2)/11 ลงวั น ที่
23 พฤศจิ กายน 2554 เรื่องการปรับ ปรุ งมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งประเภทผู้ บ ริห าร มหาวิทยาลั ยจึงได้
ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและการกาหนดประสบการณ์ทางการบริหารโดยความ
เห็นชอบ จาก ก.บ.ม. โดยการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561 และคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้มีการออกประกาศ เรื่อง การกาหนดประสบการณ์และระยะเวลาของตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2562
เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงมีกระบวนการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้ง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
พ.ศ.2550
จากการดาเนิ น การดังกล่ าวมหาวิทยาลั ยได้มีการแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง จานวน 7 ราย (คาสั่งที่ 2230/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง) ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรลาปาง
3. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
4. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรตาก
5. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน
6. ผู้อานวยการกองการศึกษาน่าน
7. ผู้อานวยการกองการศึกษาพิษณุโลก
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เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้มี การจัดการอบรมปฐมนิเทศสาหรับ
ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ต าแหน่ งประเภทผู้ บริห าร ระดับผู้ อ านวยการกอง ผ่ านระบบ
Microsoft teams ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามลั ก ษณะงาน หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ่ ง ยากของงานของต าแหน่ ง
ตามข้ อ 17 ของ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง การจัดทาข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
เมื่ อ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนาได้ อนุ มั ติก รอบระดั บ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ระดั บ
ชานาญการ และชานาญการพิเศษสาหรับผู้ที่ทาการวิเคราะห์ค่างาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้วนั้น
การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ข้างต้น จะต้องมีการประเมิน
บุ ค คล ตามองค์ ป ระกอบที่ ก.พ.อ.กาหนด ประกอบด้ ว ยการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ข องงานตามตัว ชี้วัดของ
ตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน และผลงานที่
แสดงถึงการพัฒนางานในหน้าที่ในการเสนอขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัด อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนการจัดทาผลงานเพื่อ
เสนอขอตาแหน่ งที่ สู งขึ้น ตามหลั กเกณฑ์ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดั บ ตาแหน่ งและ
การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น พ.ศ.2553 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน
เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น และมี ผู้ ได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าชี พ เฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ชานาญการ ดังนี้
1. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ 7 ราย
2. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ 60 ราย
3. อยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน 41 ราย
5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดับ
ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การวิเคราะห์ ภ ารกิ จ ของหน่ว ยงานและการประเมิน ค่างานเพื่ อวัดคุ ณ ภาพของตาแหน่ ง
ตามลั ก ษณะงาน หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ่ งยากของงาน ความรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าสู่ตาแหน่งใน
สายงานวิชาชีพที่สูงขึ้นต่อไป
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การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การเข้าสู่ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น จะต้องมีการวิเคราะห์ ค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดั บตาแหน่งที่
สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ.2553 ที่ ต้ องยึ ด หลั ก การวิเคราะห์ ภ ารกิจ ของ
หน่ ว ยงานและการประเมิ น ค่ างานเพื่ อ วั ดคุ ณ ภาพของตาแหน่ งตามลั ก ษณะงาน หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาก
การดาเนินงานที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้จัดส่งเอกสารวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อกาหนด
ระดั บ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ประกอบกั บ คณะกรรมการประเมิ น ค่ างานได้ ต รวจเอกสารการวิ เคราะห์ ค่ างาน
แล้ ว พบว่ า ผู้ วิ เคราะห์ ค่ า งานยั งขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเขี ย นวิเคราะห์ ค่ า งาน
ยังวิเคราะห์ค่างานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ค่างานที่ ก.พ.อ.กาหนด จึงใช้ระบบพี่เลี้ยงใน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการวิเคราะห์ ค่ างาน และการศึก ษาโครงสร้างการวิเคราะห์ ค่างานจากเว็บ ไซต์
กองบริ ห ารงานบุ ค คล https://personal.rmutl.ac.th/news/4156-support-position เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นให้ถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนดไว้
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การท าสั ญ ญาจ้ า งและการต่ อ สั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ทาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะวิเคราะห์
ค่างานมากขึ้น เนื่องจากหลั กเกณฑ์ในการต่อสัญ ญาจ้างได้กาหนดให้ บุคลากรที่อยู่ในสั ญญาจ้างระยะที่ 2
กาหนดเวลา 4 ปี จะต้องวิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งชานาญการให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในระยะต่อไป
ปั จจุ บั น มหาวิทยาลั ยฯได้มีการอนุมัติกรอบระดั บตาแหน่งที่สู งขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวนรวมทั้งสิ้น 126 อัตรา
แบ่ งเป็ น พนั กงานในสถาบั น อุดมศึกษา จ านวน 123 อัตรา และข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
จานวน 3 อัตรา และอยู่ระหว่างการประเมินค่างาน จานวน 9 อัตรา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแล้ว จานวน 60 ราย และอยู่ระหว่างการประเมินบุคคล จาวนวน 41 ราย
6. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
สายสนับสนุน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้ ก าหนดเรื่ อ งสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกาหนดแนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯได้ ก าหนดแนวทางพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นสมรรถนะ ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีความคาดหวังให้ บุคลากรจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
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มหาวิทยาลั ย มี ความสามารถในการใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงานจนประสบความส าเร็จ
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การคานวณ การนาเสนอข้อมูล
นั้น
จึงได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและกากับติดตามใน
การดาเนินการ ได้แก่ การกาหนดหลักเกณฑ์ การกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สาหรับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญา
จ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่กาหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีแฟ้มสะสมงาน มีแฟ้ม
บันทึกสมรรถนะ มีคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีการวิเคราะห์ค่างาน ตลอดจนการยื่นผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้นตาแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษ ที่กาหนดให้ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการประเมินรู้ความสามารถ และทักษะ
และสมรรถนะ จึงจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เป็นต้น
จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ การทดสอบสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ และการให้บุคลากร
จัดทาแผนพัฒ นาตนเองรายบุ คคล (ID Plan) โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒ นาบุคลากร หรือการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สาหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน)
และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกตาแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง
7. แผนการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ตามข้ อ 17 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ งและการแต่ งตั้ ง
ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2553 และข้ อ 35 ของข้ อ บั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 ที่กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้ง
เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การติด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการตามลั กษณะงาน หน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
จะมีการดาเนินการโดยการให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดทาข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยการนางานที่ได้วิเคราะห์
ค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ในองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ในด้านของหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งใหม่ ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านกานวางแผน ด้านประสานงาน และด้านบริการ มาทา
ข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับตาแหน่งที่ได้
รับผิดชอบหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่ง
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และการแต่ งตั้งข้า ราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา ให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ที่ได้กาหนดไว้ดังนี้ “เมื่อมีการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่ง”
ซึ่งจากการดาเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการอบรมปฐมนิเทศสาหรับผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิ เศษ ระดับช านาญการ ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 ผ่ านระบบ Microsoft
teams วิทยากรบรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง และนายโอภาส เขียววิชัย บรรยาย และมี
ผู้เข้าร่วมรับฟัง จานวน 55 ราย ดังนี้
1. ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง จานวน 7 ราย
2. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 3 ราย
3. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน 45 ราย
8. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากผู้บริหาร
3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ
4. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อรวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร และนาไปประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป มีการจัดทาหนังสือ
ติ ด ตามผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (IDP 3) (รอบที่ 1 ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2562 – 31 มี น าคม 2563)
(ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/ว0773 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)
2. ทารายงานสรุปผลการกากับติดตามแผนพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในรอบ 1/2563
ให้ผู้บริหารรับทราบ (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/1369 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
บุคลากรสารวจการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP – Individual Development
Plan) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจาปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
- มี บุ ค ลากรจ านวนทั้ ง สิ้ น 2,047 คน ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (IDP) จ านวน
1,270 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56
- สายวิชาการจะเน้นพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหท าวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู และพั ฒ นาสมรรถนะดานวิ ช าการในระดั บ สากล
บุคลากรวิชาการ จานวน 1,169 คน ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จานวน 780 คน บุคลากร
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90
- สายสนั บสนุ นส่ วนใหญ่ จะเน้ นการส่งเสริมพั ฒนาบุคลากรในการปฏิบั ติงาน การพัฒนาสมรรถนะ
และการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 878 คน
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ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) จานวน 490 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้
จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเหตุผลภาระงานทาให้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อโครงการอบรมต้องเลื่อนการจัดโครงการทาให้ไม่ได้รับการพัฒ นาตามแผนที่
กาหนดไว้ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นาควรมี วิธีป รับ เปลี่ ยนการเรียนรู้เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะมี ห ลายวิธีซึ่ ง
บุคลากรสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมกับตนเองและสภาวะแวดล้อม หรืออาจต้องใช้วิธีการ
พัฒนาที่ผสมผสานกันหลายวิธี การเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้และลักษณะ
การเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความสาคัญของ
การพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเวลา หน่ วยงานควรส่ งเสริมให้ บุ คลากรตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ให้ทราบขั้นตอน
ที่ถูกต้องในการจัดทา และสามารถจัดทาแผนฯ ได้ตรงตามความต้ องการตามสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งที่
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การธารงอยู่และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
1. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. สารวจความคิ ดเห็นหรือความพึ งพอใจของบุคลากร ด้านปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานมีความสาคัญต่อการวางแผนการบริหารงานบุคคล เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติห น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด เช่น สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส สิ่งจูงใจที่สภาพของการทางาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะต้องนามา
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากร และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิท ยาลัย เช่น ข้อมูล
ด้านกฎหมาย ข้อมูลงบประมาณการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสวัสดิการ
3. จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานสวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาจรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทาร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัย (กบม.)
2. หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร
เห็นชอบให้มีสวัสดิการเดิมไปพลางก่อน
3. ได้วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเสนอขอปรับเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม โดยหารือร่วมกับ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ซึ่งอยู่ระหว่างให้มีการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 ซึ่งอยู่
ระหว่างการดาเนินการสรรหา
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2. แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพต่างๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้อง
เหมาะสมอั น จะน ามาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง บุ ค ลากรต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่ทางานในหน้าที่เสียหาย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องพื้นฐาน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน
10. จรรยาบรรณต่อสังคม
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาได้ มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นจรรยาบรรณของ
มหาวิท ยาลั ยมาอย่างต่อเนื่ อ งตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยฯ
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดาเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงาน
ของมหาวิท ยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริห ารงานของภาครัฐ แนวใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นมาตรฐาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่น
และเชื่อถือในการให้บริการแก่ประชาชน
ดังนั้ น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณนี้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
ถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ เป็ น แนวทางและถื อ ปฏิ บั ติ ในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ งเกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ก่ ต นเองและศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
มหาวิทยาลัยต่อไป
3. แผนการดาเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ภายใต้การบริหารและจัดระเบียบแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1/2561 เรื่ อ ง การก าหนดรายชื่ อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2561
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคาสั่งที่ สกอ.
380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อควบคุม ติดตาม กากับดูแล ให้กิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ตั้งแต่คณะบุคคล ผู้บริหารจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจในการบริการ การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักธรรม
ภิบาลของการบริห ารกิจการบ้ านเมือ งที่ดีที่เหมาะสม จะนามาปรับใช้ในภาครัฐแผนดาเนินการส่งเสริมให้
บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยถูกกาหนดอยู่ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
เพื่อใช้กากับติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และลดข้อร้องเรียน การกระทาผิดทางวินัย
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนวินัย
ตลอดจนคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อสนับสนุนที่สาคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลใน
ด้ า นนี้ คื อ work performance ของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งและมอบหมาย รวมทั้ ง
ผู้บริหารทุกระดับ หากพบกรณีที่อาจกระทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ก็จะมีกลไกตรวจสอบหาผู้
ต้องรับผิด และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนากับองค์กรภายนอก เพื่อนาองค์ความรู้เข้ามา
มีเสนอแนะต่อผู้บริหาร สร้างกลไลการมีส่วนร่วมในการบริหาร เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และก ากั บ ดู แ ลติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง จะส่ งผลให้ ม หาวิท ยาลั ย
ดาเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล สะท้อนความ
เป็นองค์กรที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผน

1. แผนการทบทวนโครงสร้ า งการบริ ห าร 1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงาน ระดับความสาเร็จของ มี ก ารทบทวนโครงสร้ า งตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของหลั ก สู ต ร สาขา คณะ/วิ ท ยาลั ย สถาบั น
การปรับปรุง
ราชมงคลล้ า นนา เรื่ อ งการแบ่ งส่ ว นราชการและส่ ว นงานภายใน
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สานัก และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง
โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
2. แผนงานจัดทา/ ทบทวน ระเบียบ........
2. มีการกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ ประกาศ
จานวนเรื่องที่
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่ง
3. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง
ปรับปรุง
ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กับการบริหารงานบุคคล
ให้ทันสมัย
ล้านนา พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
4. ปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอองค์คณะ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์
บุคคลเพื่อเสนออนุมัติ
การแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ หั ว หน้ างาน พ.ศ.2563 ประกาศ
5. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กฎหมาย
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการกาหนด
6. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
อั ต ราค่ า จ้ า งพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแรกบรรจุ พ.ศ.2562
ประจามหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
7. แผนงานพั ฒ นาและสนั บ สนุ น กลไกการ 3. ผู้บ ริห ารที่ มีค วามรู้ความเข้าใจกฎหมายการ
ร้อยละ 85
- อยู่ระหว่างดาเนินงานบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ของผู้บริหารทั้งหมด
8. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ก.บ.ม.) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ล้านนา
9. การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรประจา 4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคมู่ อื ปฏิบัติงานไว้
1 เล่ม/คน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคู่มือปฏิบัติงานไว้ใช้ในหน่วยงาน 1
มหาวิทยาลัย
ใช้ในหน่วยงาน
เล่ม/คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง
10. การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรจากทุก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญา
ภาคส่วนที่มีต่อระเบียบข้อบังคับ
จ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ

 บรรลุ

-

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

11. เผยแพร่ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ
ข้อบังคับที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
12. โครงการพั ฒ นา Web Service ส าหรั บ
ฐานข้อมูลกลาง
13. โครงการสร้ างกระบวนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศส าหรั บ มทร.ล้ า นนา ให้ ก้ า วสู่
มาตรฐานสากล ISO/IEC29110
14. ป ระชุ ม คณ ะกรรมการทุ น การศึ ก ษา
ฝึกอบรม และดูงาน
15. โครงการสัมมนา เรื่อง การกาหนดตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ และการก าหนดสาขาวิ ช าตาม
หลักเกณฑ์ใหม่
16. ประชุ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
17. ประชุ ม คณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ
18. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพั ฒนา
ศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความ
สามารถของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ระดั บ
ชานาญการ
19. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานด้านบุคลากร

6. อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
7. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

8. บุคลากรสายสนับสนุนปรับระดับตาแหน่งให้
สูงขึ้นตามคุณสมบัติครบ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผน

ราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ระบุว่าพนักงานสายสนับสนุน ต้องมี
คู่มือปฏิบัติงานหลัก ไม่น้อยกว่า 1 งาน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัตงานประจาปีเพื่อการต่อสัญญาจ้าง
ร้อยละ 85
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรทั้งหมด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ปี ง บประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) คิดเป็นร้อยละ 85.05
ร้อยละ 25
ของอาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละ 36
ของอาจารย์ทั้งหมด

มีอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จานวน 305 ราย
คิดเป็นร้อยละ 26.65
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
32 ราย
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
310 ราย
รวม
342 ราย
สรุปมีอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 29.88

ร้อยละ 85
ของบุคลากร
สายสนับสนุน

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารวิ เคราะห์ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และ
ประเมิ น ค่ า งาน เพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพของต าแหน่ งตามลั ก ษณะงานที่
บุ ค คลากรนั้ น ๆรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพ ความยุ่ งยากของงาน ความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.พ.อ. กาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

 บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ประจ ามหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20. ประชุ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ
ประเมิน ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
21. การจัดท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุค คล 9. บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
(IDP)
รายบุคคลทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน/ปี

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 85
ของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผน

ผลการดาเนินงานตามแผน

ผลการ
ดาเนินงาน

บุคคลได้มีมติเห็นชอบการปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นตามคุณสมบัติ
- ตาแหน่งชานาญการ 46 ราย
- ตาแหน่งชานาญการพิเศษ 7 ราย
- ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง 3 ราย
รวม 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 90
บุคลากรสารวจการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุ คคล  ไม่บรรลุ
(IDP – Individual Development Plan) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562
– 31 มีนาคม 2563) ประจาปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
- มี บุ ค ลากรจ านวนทั้ งสิ้ น 2,047 คน ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) จานวน 1,270 คน บุคลากรสามารถพัฒนา
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56
- สายวิชาการจะเน้น พั ฒ นาใหสามารถจัดการเรียนรู อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยสงเสริ ม และสนั บ สนุ น ใหท าวิ จั ย และพั ฒ นา
นวั ตกรรมการจั ดการเรียนรู และพั ฒ นาสมรรถนะดานวิชาการใน
ระดับสากล บุคลากรวิชาการ จานวน 1,169 คน ได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) จานวน 780 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้
ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90
- สายสนับสนุนส่วนใหญ่จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ และการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทาง
ความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จ านวน 878 คน
ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (IDP) จ านวน 490 คน
บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 149 คน คิด
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

22. โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM )

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

10. หน่วยงานที่มีการจัดการองค์ความรู้

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100
ของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามแผน
เป็นร้อยละ 30.41
เนื่องจากเหตุผลภาระงานทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อโครงการ
อบรมต้องเลื่อนการจัดโครงการทาให้ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กาหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาควรมีวิธีปรับเปลี่ยนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะมีหลายวิธีซึ่งบุคลากรสามารถเลือกวิธีการพัฒนา
ตามความเหมาะสมกับตนเองและสภาวะแวดล้อม หรืออาจต้องใช้
วิธีการพั ฒ นาที่ ผ สมผสานกัน หลายวิธี การเลือ กใช้วิธีก ารพั ฒ นาที่
เหมาะสมขึ้ น อยู่ กั บ เรื่ อ งที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละลั ก ษณะการเรี ย นรู้ข อง
บุคลากรแต่ละคน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะกระตุ้นให้พนักงาน
ในองค์ ก รเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาตนเองอยู่ ต ลอดเวลา
หน่ วยงานควรส่งเสริมให้ บุ คลากรตระหนั กถึงความส าคั ญ ของการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คล ให้ ท ราบขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ งในการ
จั ด ท า และสามารถจั ด ท าแผนฯ ได้ ต รงตามความต้ อ งการตาม
สมรรถนะของแต่ ล ะต าแหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน และสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี หน่วยงานที่มีการ
จัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิด แนวคิด
กระบวนการ วิธีการ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งาน
บริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน

ผลการ
ดาเนินงาน

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

23. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีบ่ รรจุใหม่
ต้องมีผลทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

11. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ร้อยละ 100 ของ
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
บรรจุใหม่

24. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีบ่ รรจุใหม่
ต้องมีผลทักษะสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

12. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ร้อยละ 100
ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
บรรจุใหม่

25. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี 2563
26. สรรหาพนักงานราชการ ประจาปี 2563

13. การสรรหาอาจารย์ที่มีคุณ วุฒิในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

ร้อยละ 85
ของการสรรหา
อาจารย์

ผลการดาเนินงานตามแผน
การพั ฒ นาองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงและยกระดั บ
คุณภาพงานบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวน
การสร้างเครือข่ายการบริหารงาน ในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 100
การดาเนินการทดสอบสมรรถนะและการกาหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ที่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการทดลอง
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้ งที่ 46 (4/2563) เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผล
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 50
การด าเนิ น การทดสอบสมรรถนะทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์
หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯสาหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการทดลองปฏิบัติงานเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ใน
คราวประชุมครั้งที่ 46 (4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่มีผลทักษะสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 50
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดสรรอัตราว่างให้แก่หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา
การจั ด สรรกรอบอั ต ราก าลั ง ในวั น ที่ 3 มี น าคม 2563 และวั น ที่
10 มี น าคม 2563 โดยให้ พิ จ ารณาอั ต ราก าลั ง ของสายวิ ช าการ

ผลการ
ดาเนินงาน

 ไม่บรรลุ

 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

27. โครงการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนในการเข้าสูต่ าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
28. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์
ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
29. การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น

14. บุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทผู้ บ ริ ห าร ระดั บ ผู้ อ านวยการกองหรื อ
เทียบเท่า
15. การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ
ประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

1 ครั้ง/คน

30. โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศสาหรับผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงสูงขึ้น สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจาปี 2563

16. ร้อยละการเข้าอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

1 ครั้ง/คน

1 ครั้ง/คน

ผลการดาเนินงานตามแผน
จากคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน, จานวน
ชั่ว โมงการสอนภาระงานสอนในภาคการศึ ก ษาที่ ผ่ านมาและภาค
การศึกษาต่อไป รวมถึงนักศึกษาในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรให้
เกิด ความคุ้ ม ค่ าสู งสุ ด และควรมี ก ารบริห ารจั ดการอั ต ราก าลั งของ
บุคลากรที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติ
เห็ น ชอบการปรับ ระดั บ ต าแหน่ งให้ สู งขึ้ น ตามคุ ณ สมบั ติ ต าแหน่ ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง 3 ราย
มหาวิทยาลัยได้มี การวิ เคราะห์ โดยวิเคราะห์จากภารกิจของ
หน่ ว ยงาน และประเมิ น ค่ างาน เพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพของต าแหน่ งตาม
ลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในช่ ว งเดื อ นเมษายน 2563 - 31
กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติเห็นชอบการ
กาหนดกรอบระดับตาแหน่ง จานวน 9 อัตรา
ตามที่ มหาวิท ยาลัย ได้ มีก ารแต่ งตั้งบุ ค ลากรสายสนั บ สนุน ให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญ
การพิเศษ ระดับชานาญการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ กองบริหารงาน
บุคคลจึงได้จัดการอบรมปฐมนิเทศสาหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงสูงขึ้น

ผลการ
ดาเนินงาน

 บรรลุ
 บรรลุ

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

31. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

17. การประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิ บ าล ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 85
ผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานตามแผน
เพื่อให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ ระบบ Microsoft teams ใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมจานวน 55 ราย ดังนี้
1. ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกอง จานวน 7 ราย
2. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 3 ราย
3. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ จานวน 45 ราย
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา เป็ น หน่ ว ยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
ป.ป.ช. ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินมาจาก 3 ส่วน คือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยภายใน (IIT) ร้อยละ 30 ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ร้อยละ 30 รวมเป็ นร้อยละ 60 คะแนนมาจากการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว สะท้ อ นออกไปให้ ผู้ ค นได้ รั บ รู้
อี ก ร้ อ ยละ 40 มาจากการท าเอกสารหลั ก ฐานเปิ ด เผยข้ อ มู ล การ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย (OIT) เกณฑ์ ก าร
ประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้ านการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ เกณฑ์ ที่ ผ่ า นการประเมิ น ต้ อ งได้ ค ะแนนร้ อ ยละ 85 ขึ้ น ไป

ผลการ
ดาเนินงาน

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

32. การดาเนินการด้านจรรยาบรรณบุคลากร
เช่น อบรมจรรยาบรรณของบุคลากร

18. การประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล

33. การประชุมคณะกรรมการกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

19. บุคลากรพึงพอใจในสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผน

คะแนนภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ 88.94 คะแนน ระดั บ ผลการ
ประเมิน : A
ร้อยละ 85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กาหนดให้มีการ
ผลการประเมิน
ประเมิ น ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารตามหลั ก
ของมหาวิทยาลัย ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ น าการประเมิ น มาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และใช้ ในการ
พั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ บุ ค ลากรใน
องค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยนั้น สานักงานอธิการบดี จึงขอเชิญชวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน กรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจ เรื่องประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ด้านการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี 2563 ในแบบ
ประเมินออนไลน์ โดยสามารถใช้ช่องทาง QR Code ที่ปรากฏด้า น
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 าร ป ร ะ เมิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 73.60
ระดับดี
1.1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทา (ร่าง)
ของบุคลากรทั้งหมด ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา ว่ าด้ วยการจั ด
สวั ส ดิ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ...... ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คล
ประจามหาวิทยาลัย (กบม.)

ผลการ
ดาเนินงาน

 ไม่บรรลุ

 ไม่บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

20. การคงอยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

34. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปี 2563

21. ความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผน

1.2 หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกประเภท
ในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารเห็นชอบให้มีสวัสดิการเดิมไปพลางก่อน
1.3 ได้วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอปรับเงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษาเพิ่ม โดยหารือ
ร่วมกับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ความพีงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิก าร ได้ 2.76 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ร้อยละ 95
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กาหนดแรงจูงใจ
-ของบุคลากรทั้งหมด ทางด้านเงินเดือน สวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
และให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนเสมือนบุคคลในครอบครัว ซึ่งคง
อยู่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 91.35
1. ผู้เกษียณอายุราชการ จานวน 66 ราย
2. ลาออก จานวน 33 ราย
3. บรรจุเข้าใหม่ จานวน 120 ราย
ระดับดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ท าการประเมิ น
ความพึงพอใจของ ลักษณะภาพรวมปัจจัยที่มีผลด้านความพึงพอใจ และภาวะความสุข
บุคลากร
ของบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบและครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มี
ผลด้านภาวะความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจของบุค ลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิด
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในมหาวิ ท ยาลั ย ตามลิ ง ค์ https://docs.

ผลการ
ดาเนินงาน

 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผน
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGifP1StVQRaGlA_vQr6zZu
hxpAgkk2x7tZxb_nKyXrdujjQ/viewform?fbclid=IwAR20aLJ6
DKzJIhvQWvEt5oBEK7NLLCTuRFq1UwOYz7PFHLCHE0li1HY
OmyU ซึ่ ง ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรด้ า นภาวะความสุ ข อยู่ ใ น
ระดับดี (ผลของไตรมาส 2)

ผลการ
ดาเนินงาน

33

ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
จากแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการวัดผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม/
โครงการในภาพรวม ดังนี้
การคานวณค่าคะแนน
จานวนตัวชี้วัดที่มีการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย

X 100

จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

แทนค่า = 13 X 100
22
= ร้อยละ 59.09
ทั้งนี้ ผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2563 มีตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมาย จานวน 13 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 59.09
หมายเหตุ 1. อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 ตัวชี้วัด
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ตามกฎหมาย

รายงานผลการดาเนินงาน
แผน/ผล

การดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

P

ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ตามกฎหมาย ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม
2562 – กันยายน 2563 (8-12 ครั้ง/ปี)
- สอบวินัย จานวน 2 เรื่อง 8 ครั้ง
- สอบละเมิด จานวน 1 เรื่อง 1 ครั้ง

บุคลากรมหาวิทยาลัย
มีการกระทพความผิด
ลดน้อยลง
บุคลากรมหาวิทยาลัย
มีการกระทพความผิด
ลดน้อยลง
ปริมาณเรื่องอุทธรณ์
และร้องทุกข์มีอัตรา
น้อยลงในทุกๆ ปี
ปริมาณเรื่องอุทธรณ์
และร้องทุกข์มีอัตรา
น้อยลงในทุกๆ ปี
มีความรู้ความเข้าใจ
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
จัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

A
2. ประชุมคณะกรรมการอุท ธรณ์ แ ละร้อ ง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

P
A

3. ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการบริหารและ
แผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
2563

P
A

4. การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

P

A

5. ประชุ ม คณะกรรมการทุ น การศึ ก ษา
ฝึกอบรม และดูงาน

P

A

ประชุม คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้อ ง
ทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก 1 เดื อ น
(12 ครั้ง/ปี)
ประชุม คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้อ ง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง

ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการบริหารและ
แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล ากร ป ระจ าปี งบ
ประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563
ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการบริหารและ
แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล ากร ป ระจ าปี งบ
ประมาณ 2563 จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
วัน ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2563 และครั้งที่ 2
วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2563
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงาน สามารถนาผลตามมติ
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ที่ประชุมมา
ราชม งค ล ล้ าน น า จ าน วน 6 ค รั้ ง
ดาเนินการตาม
(ตุลาคม 62 – กันยายน 63)
ขั้นตอน และสามารถ
บริหารจัดการได้
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงาน สามารถนาผลตามมติ
บุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ที่ประชุมมา
ราชมงคลล้านนา จานวน 8 ครั้ง
ดาเนินการตาม
ขั้นตอน และสามารถ
บริหารจัดการได้
ประชุ ม คณะกรรมการทุ น การศึ ก ษา บุคลากรสายวิชาการมี
ฝึกอบรม และดูงาน 6 ครั้ง/ปี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ประชุ ม คณะกรรมการทุ น การศึ ก ษา บุคลากรสายวิชาการมี
ฝึกอบรม และดูงาน 6 ครั้ง/ปี
คุณสมบัติตามเกณฑ์

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ


บรรลุ


บรรลุ


บรรลุ


บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

6. โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง การก าหนด
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และการก าหนด
สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่

รายงานผลการดาเนินงาน
แผน/ผล

P

A
7. ประชุ ม คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

P
A

8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ

P
A

9. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นสมรรถนะ ทั ก ษะ ความรู้
ความ สามารถของบุคลากรสายสนับสนุ น
ระดับชานาญการ

P

A
10. ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประจา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

P

A

การดาเนินงาน

โครงการสัมมนา เรื่อง การกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ และการกาหนด
สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่ เดือน
มีนาคม 2563
กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์
จึงเลื่อนโครงการไปจนกว่าจะมีประกาศ
ก.พ.อ. ฉบับใหม่
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 30
ครั้ง/ปี
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 41
ครั้ง/ปี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ 6 ครั้ง/ปี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ 6 ครั้ง/ปี
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้
ความ สามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนระดับชานาญการ 29-30
เมษายน 2563
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทาให้ต้องเลื่อนโครงการไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ประชุมคณะกรรมการประเมินเพือ่
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินเพือ่
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30

ค่าเป้าหมาย
ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผูร้ ับบริการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
มีผู้ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น

บรรลุ/
ไม่บรรลุ


ไม่บรรลุ


บรรลุ

มีผู้ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น
มีผู้ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น
มีผู้ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น
มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งระดับ
ชานาญการ 50 ราย


บรรลุ

ไม่บรรลุ

มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับผู้อานวยการ
กอง จานวน 7 ราย


บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดาเนินงาน
แผน/ผล

การดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

กันยายน 2563

1 1 . โค ร งก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เรื่ อ ง
กระบวนการการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
12. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 9 มทร.

P
A
P

A
13. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี 2563

P

A

14. สรรหาพนักงานราชการ ประจาปี 2563

P

ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 3 ราย
ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระ ดั บ ช า น าญ ก า ร
จานวน 45 ราย
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวน
ร้อยละ 80 ของ
การการจัด ท าแผนพั ฒ นาบุ คลากรราย
จานวนผู้เข้าร่วม
บุคคล (IDP)เดือนมกราคม 2563
โครงการอบรม
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
สามารถนาองค์ความรู้
บริหารงานบุคคล 9 มทร. เดือน
มาปรับใช้ในการ
มิถุนายน 2563
ปฏิบัติงานที่เห็นผลใน
เชิงประจักษ์
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทาให้ต้องเลื่อนโครงการ
อบรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขนึ้
สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ประจาปี 2563 1 ธันวาคม 2562 – 30
ปฏิบัติงานประเภท
มิถุนายน 2563
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2557
สรรหาพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ประจาปี 2563 1 ธันวาคม 2562 – 30 ปฏิบัติงานประเภท
สิงหาคม 2563
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 73 อัตรา
การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ประจาปี 2563 1 ธันวาคม2562 – 30
ปฏิบัติงานประเภท

บรรลุ/
ไม่บรรลุ


ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ


บรรลุ


บรรลุ

37

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดาเนินงาน
แผน/ผล

การดาเนินงาน
มิถุนายน 2563

15. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมิน ผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

17. โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศสาหรับผู้
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงสูงขึ้น สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจาปี 2563

การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี 2563 1 ธัน วาคม2562 – 30
สิงหาคม 2563

P

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพื่อ
ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วันที่ 1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพื่อ มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ ดารงตาแหน่งระดับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วันที่ 1 ตุลาคม ชานาญการจานวน
2562 - 30 กันยายน 2563
45 ราย
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การ
บุคลากรสามารถ
วิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่ง
วิเคราะห์ค่างานได้
ระดับชานาญการ เดือนพฤษภาคม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2563
ที่ ก.พ.อ.กาหนด


ไม่บรรลุ

โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศสาหรับผู้
มีผู้ได้การแต่งตั้งเข้า
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงสูงขึ้น สายสนับสนุน ร่วมอบรมผ่านระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
ประจาปี 256318 สิงหาคม 2563
ร้อยละ 80
โครงการจั ด อบรมปฐมนิ เทศส าหรั บ ผู้ มีผู้ได้การแต่งตั้งเข้า
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงสูงขึ้น สายสนับสนุน ร่วมอบรมผ่านระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
ประจาปี 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการกองทุนสารอง
สามารถนาผลตามมติ
เลี้ยงชีพ จานวน 2 ครั้ง
ที่ประชุมมา
- ประชุมสมาชิก “การประชุมใหญ่
ดาเนินการตาม
สามัญประจาปี” จานวน 1 ครั้ง
ขั้นตอน และสามารถ
บริหารจัดการได้
อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
180 คน
เดือนเมษายน 2563


บรรลุ

P

A
P

A

18. การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

19. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ
ที่มีความรู้
ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่
มีผู้บรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานประเภท
พนักงานราชการ
จานวน 9 อัตรา
มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ระดับ
ชานาญการ 50 ราย

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

A

A

16. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การ
วิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งระดับ
ชานาญการ

ค่าเป้าหมาย

P

A
P

พี่แว่น


ไม่บรรลุ


ไม่บรรลุ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

แผน/ผล

การดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปี 2563

A

ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากพนักงาน
บรรจุใหม่ เริ่มทางาน วันที่ 1 กันยายน
2563 ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายงบประมาณ

-

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

39

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย

แผน/ผล

ต.ค.
(Plan/Act) 62
P
A

2. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

P
A

3. ประชุมสัมมนาจัดทาแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2563
4. การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล (ก.บ.ม.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
6. โครงการสัมมนา เรื่อง การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และ
การกาหนดสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ใหม่
7. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ
8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 63 63 63 63 63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

40

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
9. โครงการประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
สมรรถนะ ทั ก ษะ ความรู้ ความ สามารถของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนระดับชานาญการ
10. ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11. โครงการประชุมสั มมนา เรื่อง กระบวนการการจัด ทาแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
12. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9
มทร.
13. สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประจาปี 2563
14. สรรหาพนักงานราชการ ประจาปี 2563
15. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน ผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
16. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนด
ตาแหน่งระดับชานาญการ
17. โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศสาหรับผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารง
สูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผน/ผล

ต.ค.
(Plan/Act) 62
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 63 63 63 63 63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประจาปี 2563
18. การประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19. อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปี
2563

แผน/ผล

ต.ค.
(Plan/Act) 62
P
A
P
A

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
62 62 63 63 63 63 63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

42

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
คณะ

ตาแหน่งทางวิชาการ 2562

ตาแหน่งทางวิชาการ 2563

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562)

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563)

อ.
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
295
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 180
คณะวิศวกรรมศาสตร์
271
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
89
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
55
รวม
890

ผศ.
56
88
102
34
2
282

รศ. รวม
อ.
4
355 287
19 287 173
5
378 241
6
129 79
1
58
53
35 1,207 835

ผศ.
59
87
125
41
4
316

รศ.
6
16
8
6
1
37

รวม
352
276
374
126
58
1,186

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
รวม

วุฒิการศึกษา 2562

วุฒิการศึกษา 2563

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562)

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563)

ป.ตรี
9
6
21
13
8
57

ป.โท
281
170
262
105
36
854

ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท
65
355 12 270
111 287
5 159
95
378 20 248
11
129 13 101
14
58
9
35
296 1,207 59 813

ป.เอก
70
112
106
12
14
314

รวม
352
276
374
126
58
1,186

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2/2562

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
1/2563

(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

คณะ

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด
(คน)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
355
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287
คณะวิศวกรรมศาสตร์
378
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
129
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
58
รวม
1207

(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำ
ตำมแผน
(คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำร
พัฒนำ
ตำมแผน
IDP
(จำนวน
เรื่อง)

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด
(คน)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำ
ตำมแผน
(คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำร
พัฒนำ
ตำมแผน
IDP
(จำนวน
เรื่อง)

54
8
30
92

273
207
72
522

144
146
12
302

348
269
370
124
58
1169

207
211
203
115
44
780

347
650
394
154
44
1589

15 8
284
87
97
8
634
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ง 2562

ตาแหน่ง 2563

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562)

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2563)

ปฏิบตั ิ ชานาญ ชานาญ ชานาญ งาน
การ
งาน
การ
การ บริการ
พิเศษ หรือ
อื่นๆ

รวม

ปฏิบตั ิ
การ

3

4

4

30

11

-

49

376

-

-

-

-

380

4

30

11

ชานาญ ชานาญ ชานาญ งาน
งาน
การ
การ บริการ
พิเศษ หรือ
อื่นๆ

รวม

4

22

8

7

44

376 354

-

44

-

-

398

81 81
71 71
339 339 4
491 916 361

4

66

8

80 80
57 57
308 312
452 891

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

วุฒิการศึกษา 2562

วุฒิการศึกษา 2563

(ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2562)
ต่ากว่า
ป.ตรี ป.โท รวม
ป.ตรี

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

49
66
164
279

0
0
48
52
157
257

26
367
32
5
175
605

23
9
32

49
376
81
71
339
916

23
389
32
5
155
604

21
9
0
0
0
30

44
398
80
57
312
891

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2/2562
พื้นที่
เชียงใหม่
เชียงราย
ตาก
น่าน

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1/2563

(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด (คน)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำตำม
แผน (คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำรพัฒนำ
ตำมแผน IDP
(จำนวนเรื่อง)

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด (คน)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำตำม
แผน (คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำรพัฒนำ
ตำมแผน IDP
(จำนวนเรื่อง)

431
71
126
77

127
36
2

298
98
35

219
26
4

428
70
122
74

237
70
69
48

452
107
113
89

193
13
19
2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 2/2562
พื้นที่
พิษณุโลก
ลาปาง
รวม

44
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1/2563

(1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

(1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด (คน)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำตำม
แผน (คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำรพัฒนำ
ตำมแผน IDP
(จำนวนเรื่อง)

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด (คน)

จำนวน
บุคลำกร
พัฒนำตำม
แผน (คน)

แผน IDP
(จำนวน
เรื่อง)

ผลกำรพัฒนำ
ตำมแผน IDP
(จำนวนเรื่อง)

90
121
916

2
3
74

24
9
464

11
6
266

80
107
878

40
26
490

55
45
861

20
10
257

