
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
สายวิชาการและสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พ.ศ.2564 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

 
  การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  จะเป็นส่วนส าคัญที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คือ “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงได้จัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประยุทธศาสตร์ที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” และสอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร”  โดยมีแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

แผนการบริหาร 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงานของหลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย สถาบัน ส านัก  

และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ  
2. แผนการสรรหาและอัตราก าลัง  

แผนพัฒนาบุคลากร 
1. แผนการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สู งขึ้น  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)  
2. แผนการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
4. แผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  

ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบ ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน  
6. แผนการพฒันาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน  
7. แผนการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ

ความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
8. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
9. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
10. แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
11. แผนการด าเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
12. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  
13. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 



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

  แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์การบริหารจัดการตามสายงานบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็ว ลดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
1.2 วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น ส านักงานคณบดี ส านักงาน

วิทยาลัย เป็นต้น 
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละสายงาน และสายบังคับ

บัญชา 
1.4 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น การรับพระราชทานปริญญา

บัตร หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน เช่น กองพัฒนานักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
คณะ เป็นต้น  

1.5 สร้างเส้นทางสายบังคับบัญชาในการบริหารจัดการบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะการมอบหมายงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.6 ก าหนดการทบทวนแผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยฯได้ด าเนินการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย โดยได้

ด าเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้งที่ 24(15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562   

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแล ตามสายบังคับบัญชาภายในคณะและภายในหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาของ 
คณะให้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ และการแต่งตั้งหัวหน้างานกรณีในส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุนบริหารภายใน สังกัดกองบริหารทรัพยากร กองการศึกษา สถาบัน ส านัก หน่วยงานภายในใต้ส านักงาน
อธิการบดี เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทบทวนแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 49 (7/2563) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนย้ายพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 เพ่ือให้มีการเรียนรู้งานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักการและ
เงื่อนไข ดังนี้ 

3.1 การย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคือการย้ายจากหน่วยงานหนึ่งไปสังกัดอีกหน่วยงาน
หนึ่งโดยไปด ารงต าแหน่งเดิมหรืออีกต าแหน่งหนึ่งในประเภทต าแหน่งเดียวกันหรือต่างประเภทต าแหน่งก็ได้ 

 



               3.2 การย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถท าได้ทุกกรณี ทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง 
ต าแหน่งว่างมีเงินและไม่มีเงิน 

 3.3 การย้ายโดยค าขอของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัด 
และมีหนังสือตอบรับไม่ขัดข้องจากหน่วยงานที่จะย้ายไป 

3.4 การย้ายโดยมหาวิทยาลัย จะต้องมีเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
ของการบริหารงาน หรือด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และการย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่ ากว่า
ต าแหน่งเดิมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น 

 
 ปัญหา อุปสรรค  

 การบริหารเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง ตามภาระงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย
ไม่ได้จัดท าแผนเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายของการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้า 
ท าให้การวางแผนที่ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามผลเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ตามการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของผู้บริหาร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

  ข้อเสนอแนะ   
  -ยังไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการในไตรมาสแรก- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2. แผนการสรรหาและอัตราก าลัง 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
2.1 อัตราก าลังสายวิชาการ 

 จากการส ารวจความตองการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนาความรู ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อน าไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย สภาพแวดลอม
ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน โดยการก าหนดกลยุทธและโครงการ/ 
กิจกรรมตางๆ ที่จะด าเนินในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ.2562-2565) โดยได้ก าหนดทิศทางการจัดท าแผนและ
อัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์การขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรประจ าหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้การก ากับ
ของแต่ละคณะ และได้มีการจัดท าแผนสรรหาและอัตราก าลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่บุคลากรมีการโอนย้าย  
ตัดโอน ลาออก เกษียณอายุราชการ ตาย ซึ่งการวางแผนอัตราก าลังจะเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง และการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผนอัตราก าลังที่ก าหนด จึงต้องจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนในการวางแผนอัตราก าลัง โดยอาจมีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีวิธีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเน้นประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ เพ่ือท าการคัดเลือกเข้า
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรสามารถด าเนินการด้านการเรียน การสอน  
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. การติดตามและประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงคุณภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม  
จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนต าแหน่ง/การโยกย้าย จ าเป็นจะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการ
ท างานในรอบปีแต่ละปีจ านวนมากน้อยเพียงใด ในต าแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้าย
ได้จ านวนเท่าไร เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทนบุคลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมี
การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อนต าแหน่ง หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

4. การสรุปอัตราการเข้าออกของบุคลากร จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงจ านวน
บุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละฝ่ายแต่ละต าแหน่ง ดังนั้น  
จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับอัตราการเข้าออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  โดยสามารถสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การก าหนดคุณวุฒิที่
ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ เปิดรับสมัคร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
เช่น การลาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทาวิชาการ เป็นต้น 

6. การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่  ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ เป็นการแสดงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่าง  



มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ก าหนดแนวทางและความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าว 

 

2.2 อัตราก าลังสายสนับสนุน 
1. การจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะค านวณจากอัตราส่วนจ านวนบุคลากร

สายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ส่วนแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะมีการก าหนด
กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสุนน ได้แก่ 
ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ว่าควรมีจ านวนเท่าใด โดยวิเคราะห์จากภารกิจของหน่วยงาน 
และประเมินค่างาน เพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆ รับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยาก
ของงาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

2. การก าหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับต าแหน่งงาน เพ่ือลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับ
ต าแหน่งงาน ซึ่งปัจจุบันก่อนด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะงานใน
ต าแหน่งงานนั้นๆ สามารถท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้
จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่ ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง  
และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนต าแหน่งของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่งงาน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. ระหว่างไตรมาสแรก ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลอัตราว่าง เพ่ือด าเนินการเสนอข้อมูลในการพิจารณาขออนุมัติด าเนินการสรรหาทดแทนต าแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออก ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1.1  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ จ านวน  6  อัตรา ดังนี้ 
ล าดั
บ 

สังกัด พื้นที่ 
อัตราว่างเดิม 
(สรรหาไม่ได้) 

อัตราว่างระหว่างปี 
(ลาออก/เกษียณ) 

รวม 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ - 1 1 
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  - 1 1 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก - 1 1 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 2 - 2 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่ 1 - 1 

รวม  3 3 6 
 
โดยได้พิจารณาอัตราก าลังของสายวิชาการ จากจ านวนชั่วโมงการสอนภาระงานสอนใน  

ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ได้วิเคราะห์จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร จากประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ ว่าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือจัด
วางแผนก าลังคนในอนาคตในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในคณะนั้นๆ ให้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึง
นักศึกษาในภาพรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและควรมีการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรที่มีอยู่  เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ 



เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินให้มีความสอดคล้องการแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนงบประมาณ แผนการเงิน  
และแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

1.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 8 อัตรา ดังนี้ 

ล าดับ สังกัด ต าแหน่ง 
อัตราว่างระหว่างปี 

(ลาออก) 
1 กองบริหารงานบุคคล บุคลากร 1 
2 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
3 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 
4 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นักตรวจสอบภายใน 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 
5 กองบริหารทรัพยากร ล าปาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 
6 กองบริหารทรัพยากร ตาก นักวิชาการเงินและบัญชี 1 
7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ตาก  

(ประจ าศูนย์ภาษา) 
นักวิชาการศึกษา 1 

รวม  8 
 

  1.3 พนักงานราชการ จ านวน 10 อัตรา 
ล าดั
บ 

สังกัด ต าแหน่ง 
อัตราว่างระหว่างปี 

(ลาออก) 
หมายเหตุ 

1 กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 ล่ามภาษามือ 
2 ส านักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน 1  
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ช่างเทคนิค 1  
4 กองบริหารทรัพยากร เชียงราย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  
5 กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก นักวิทยาศาสตร์ 1  
6 กองการศึกษา พิษณุโลก นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
7 กองบริหารทรัพยากร ล าปาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเกษตร ล าปาง 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1  

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร ตาก 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ขอเปลี่ยนต าแหน่ง
จาก นักวิชาการ

ศึกษา เป็น 
เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเกษตร น่าน 
นักวิชาการศึกษา 1 ขอเปลี่ยนต าแหน่ง

จากอาจารย์ เป็น 
นักวิชาการศึกษา 

รวม 10  
 
 



  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการ
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 48(6/2563) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

2. มหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบอัตราก าลังทุกประเภทในภาพรวมให้เป็นไปตามความจ า เป็น 
ในการปฏิบัติงาน โดยทบทวนอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย แนวโน้มของ
นักศึกษา โครงสร้างงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 สายวิชาการ 
      2.1.1 พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนก าลังคน

ในอนาคต 
      2.1.2 พิจารณาทดแทนอัตราเกษียณล่วงหน้า 1-2 ปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการก าลังคนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยและทันต่อความต้องการของคณะตามแผนบริหารก าลังคนของคณะที่ก าหนดไว้ 

2.1.3 พิจารณาจัดสรรส าหรับบรรจุนักเรียนทุน (บุคคลภายนอก) ระหว่างเดือนตุลาคม –  
เดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้บรรจุนักเรียนทุนบุคคลภายนอกที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  
และเข้ารับการรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ราย ได้แก่ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 1 ราย 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จ านวน 2 ราย (ทุนจากส านักงาน ก.พ. 1 ราย และทุนบุคคลภายนอก  
1 ราย) 

   2.2 สายสนับสนุน 
2.2.1 พิจารณาให้ความส าคัญกับอัตราก าลังที่ปฏิบติงานในห้องปฏิบัติการและงานฟาร์ม 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา พิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปรับลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.2.2  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความก้าวหน้าให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เป็นต้น 

3. ผลการด าเนินการทดสอบสมรรถนะและการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ รอบบรรจุ 10 สิงหาคม 2563 และบุคลากรสายสนับสนุน 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบบรรจุเพื่อเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

    3.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ (บรรจุ 10 สิงหาคม 2563 และบรรจุ  
1 กันยายน 2563 จ านวน 40 ราย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (RCDL) จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และยังไม่ผ่านคุณบัติตามเกณฑ์ จ านวน 28 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 70 เนื่องจากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่สามารถน าผลการทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯ มายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
ประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการบ่งชี้ถึง
ศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    3.2 พนั ก งาน ในสถาบั น อุดมศึ กษ า ป ระ เภท วิช าชี พ เฉพ าะหรือ เชี่ ย วช าญ เฉพ าะ  
(บรรจุ 1 กันยายน 2563) จ านวน 33 ราย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (โดยวิธีการ
อบรมกับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย) และการทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) จ านวน  
24 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.72 และยังไม่ผ่านคุณบัติตามเกณฑ์ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดคุณสมบัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาน าผลดังกล่าวข้างต้นมายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์



และเงื่อนไขในประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็น
การบ่งชี้ถึงศักยภาพของสายสนับสนุนงานให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธที่ก าหนด 

 ปัญหา อุปสรรค  
 -ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลการด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการใน  

ไตรมาสแรก 

  ข้อเสนอแนะ   
-ยังไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการในไตรมาสแรก- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการพัฒนาบุคลากร 

1. แผนการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 
ที่สูงขึ้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 

 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.2563 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรม
ของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน าระดับนานาชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด มหาวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการ
ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยการก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้ก าหนดการจัดท าโครงการเพ่ือผลักดันการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีการพัฒนาต่อไปดังนี้ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ 
ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชาและวิทยาลัยเพ่ือสรุป
จ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานก ากับติดตาม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้ งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 เพ่ือกระตุ้น ผลักดัน การท าผลงานทางวิชาการของ 
สายวิชาการ   

2. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงาน  
ทางวิชาการ ส่งเสริมประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือผลักดันการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีจ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นเพ่ือสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสถาบันที่ก าหนด 



3. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึนเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีได้รับ
แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตาม
ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการท าสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 ข้อ 9 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ 
ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โครงการ
ดังกล่าวได้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการนั้น สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ   
ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะเพ่ือเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2558 อีกทั้งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พ.ศ. 2560 เพ่ือกระตุ้น ผลักดัน การท าผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ 

จากผลการด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    1 ราย  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    3 ราย 

     รวม    4 ราย  
2. สรุปผลการด าเนินงาน มีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน ดังนี้

   2.1 อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน   
   - ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   10 ราย 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  42 ราย 
     รวม   52 ราย 

  2.2 อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ 
   - ต าแหน่งรองศาสตราจารย์    2 ราย 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  14 ราย 
     รวม   16 ราย 



  2.3 เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   5 ราย  
     รวม   5 ราย  
       

 ปัญหา อุปสรรค  
 1. เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุราชการที่มีต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก  

ท าให้จ านวผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ คงท าได้เพียงแต่การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(http://personal. rmutl.ac.th) 
  3. เนื่องจากมีการปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. จ านวนหลายฉบับ ท าให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
เกิดความสับสนในหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเกิดความลังเลใจในการยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://personal.rmutl.ac.th/


2. แผนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น 

  มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ โดยมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่
สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรสายวิชาการให้มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้ก าหนดเป้าหมายตามตัวชื้วัดตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน คือ ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ร้อยละ 25  

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ และบุคลากร 

สายสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ได้มีนโยบาย  

ให้คณาจารย์เข้ารับสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือรับทุนกับหน่วยงานอ่ืนราชการอ่ืนประกอบด้วย เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ  
IELTS 6.5 เพ่ือให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการศึกษาต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. จัดโครงการสัมมนาเพ่ือก ากับติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ เพ่ือพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พร้อมกับชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยได้เชิญผู้บริหารระดับคณบดีหรือตัวแทน 
รวมทัง้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเพ่ือมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลาศึกษาต่อ 

5. จัดโครงการปฐมนิเทศส าหรับผู้ที่ก าลังเดินทางไปศึกษาต่อ เพ่ือรับทราบถึงกฎระเบียบ เงื่อนไขใน
สัญญา รวมถึงเข้าพบผู้บริหารระดับคณบดี/รองอธิการบดี เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจก่อนการไปศึกษาต่อ  

6. การก ากับติดตามรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน โดยมีการตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่า  
ผู้ลาศึกษาต่อไม่จัดส่งรายงานผลการศึกษา ก็จะมีหนังสือไปยังคณะต้นสังกัดเพ่ือติดตามอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการมี
หนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเก่ียวกับความก้าวหน้าของการศึกษา กรณีท่ีหากพบความผิดปกติ 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน  
ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยแหล่งทุนจากภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาให้บุคลากรสายวิชาการที่มี
ความเหมาะสม และมีความพร้อมในการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางด้านคุณวุฒิ การสร้างขวัญก าลังใจ และมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร 
ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาสนับสนุนการลาศึกษาต่อ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) จ านวน 1 ครั้ง และมีบุคลากรได้รับพิจารณา
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ และรับรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ ดังนี้  

1.  พิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จ านวน 1 ราย สังกัดคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยทุน มทร.ล้านนา 

 2.  พิจารณารับรองรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
      - ยังไม่มีการเสนอรายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อ -      



และในปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา/ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จ านวน 4 ทุน 
โดยมหาวิทยาลัยได้มีความประสงค์ให้เปิดรับสมัครทุน จ านวน 4 สาขา ดังนี้ 
 1. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
 2. สาขาวิศวกรรมโยธา 
 3. สาขา Smart Farming 
 4. สาขา Technology Management 

ปัญหา อุปสรรค  
 1.  การจัดประชุมคณะกรรมการทุนฯ ทางต้นสังกัดของบุคลากรลาศึกษาต่อ ขาดการคัดกรอกข้อมูล 
และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนเท่าที่ควร 
 2.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ท าให้เกิดอุปสรรค์ในการศึกษาต่อ
ของบุคลากร จึงไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลา  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ก ากับติดตามการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการรายงานผล
จะต้องผ่านคณะต้นสังกัดเพ่ือร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของการศึกษา โดยให้คณะ/วิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตามการศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่ไม่รายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุดจะถูกระงับ
การเบิกจ่ายทุนการศึกษาโดยกองคลัง  
 2.  ก ากับติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยการยื่นขยายเวลาศึกษาต่อจะต้องผ่านที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจะส่งเรื่องมายังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ในที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ พิจารณาอนุญาตและอนุมัติทุนการศึกษาในขยายเวลา ก่อนจะด าเนินการ
ขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ 
      2.1  กรณีลาศึกษาต่อภายในประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อด าเนินการติดตามก่อนสิ้นสุด
สัญญาเดิม 90 วัน และผู้ลาศึกษาต่อด าเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 60 วัน (สามารถ
ขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
      2.2  กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อด าเนินการติดตามก่อนสิ้นสุดสัญญา
เดิม 60 วัน และผู้ลาศึกษาต่อด าเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 45 วัน (สามารถขยายเวลา
รับทุนได้อีก 1 ปี โดย 6 เดือนแรกรับทุนตามสิทธิ และ 6 เดือนหลังเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 4.  มีฐานข้อมูลการติดต่อของผู้ลาศึกษาต่อ เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อและให้ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม
และการแจ้งเตือน ระหว่างต้นสังกัด/กองบริหารงานบุคคล ในการก ากับดูแลและติดตามผู้ลาศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด
มากขึ้น โดยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับต้นสังกัดด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท าให้ผู้ลาศึกษาต่อ
ได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว     
 5.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ลาศึกษาต่อ พร้อมทั้ง
การลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อรายบุคคล 
 6.  ก ากับติดตามการแจ้งส าเร็จการศึกษา กรณีผู้ลาศึกษาต่อที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการครบ 
1 ปี ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลา และจะติดตามทุก ๆ 1 ปี จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 7.  ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพื่อเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติรวมไปถึงติดตามการท างาน ผลงานต่างๆ หลังส าเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อ 
 
 



  จากกระบวนการติดตามข้างต้น มีบุคลากรรายงานตัวกลับ จ านวน 13 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. รายงานตัวกลับ และส าเร็จการศึกษา   จ านวน  1 ราย 
2. รายงานตัวกลับ แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา     จ านวน  1 ราย 

        บุคลากรแจ้งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   จ านวน  2 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนได้รับการ

ฝึกอบรมที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น  
มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองของประจ าปีของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากโครงการที่หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนิ นการผ่านแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปขีองมหาวิทยาลัย  

 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จึงไม่มีการเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน 
เสนอผลงานวิชาการ และปฏิบัติงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
  การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ในด้าน
การบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์เป็นหลักใน
การบริหารงานให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้มีการติดตามแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

สายสนับสนุน ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่ า ระดับประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563) ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ควบคุมก ากับงานที่มีเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนของการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก และบังคับบัญชา
ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

2. ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่จะต้องใช้ประสบการณ์บริหารหน่วยงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า มานับรวมเป็นระยะเวลาของประสบการณ์ในการขอต าแหน่งประเภทผู้บริหาร              
ระดับผู้อ านวยการกอง จึงได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่ง
รักษาราชการหัวหน้าเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 52(10/2563)  
เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการหัวหน้างาน 

ปัญหา อุปสรรค   - 
ไม่มี  

 ข้อเสนอแนะ       - 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่
สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและการประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะ

งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งในสายงานวิชาชีพที่สูงขึ้นต่อไป 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการติดตามแผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน

เพ่ือประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยในไตรมาส ที่  1  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563) ได้มีการด าเนินการดังนี้ 

การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมีการวิเคราะห์ค่างาน เพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น                   
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ที่ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ 
การประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยาก 
ของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
มีหลายหน่วยงานได้จัดส่งเอกสารวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบ
กับคณะกรรมการประเมินค่างานได้ตรวจเอกสารการวิเคราะห์ค่างาน แล้วพบว่าผู้วิเคราะห์ค่างาน ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนวิเคราะห์ค่างาน ยังวิเคราะห์ค่างานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักการ
วิเคราะห์ค่างานที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ค่างาน และการศึกษา
โครงสร้างการวิเคราะห์ค่างานจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th/news/4156-
support-position เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นให้ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้ 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะวิเคราะห์ค่างานมากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ใน
การต่อสัญญาจ้างได้ก าหนดให้บุคลากรที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ 2 ก าหนดเวลา 4 ปี จะต้องวิเคราะห์ค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับการต่อสัญญาจ้างในระยะต่อไป 

จากการติดตามการด าเนินการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน ในไตรมาสที่ 1  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ก.บ.ม. ได้มีการอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1. ก.บ.ม. มีมติในการประชุมครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  จ านวน 3 อัตรา 
2. ก.บ.ม. มีมติในการประชุมครั้งที่ 52(10/2563) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563     จ านวน 1 อัตรา 

ปัญหา อุปสรรค          - 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ       - 
ไม่มี 



6. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้ก าหนด เรื่อง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 

และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการก าหนด  
แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการติดตามแผนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุนโดยในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 
2563) ได้มีการด าเนินการดังนี้ 

สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยทางศูนย์ภาษาของพ้ืนที่ได้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร  
โดยอ้างอิงตามระดับทางภาษาของผู้เรียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐาน 
ด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา อุปสรรค  
 - 

ข้อเสนอแนะ   
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. แผนการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เม่ื อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ 
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 ตามข้อ 17 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพ.ศ. 2553 และข้อ 35 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
พ.ศ.2554 ที่ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้บังคับบัญชา 

ในหน่วยงานที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ในทุกรอบการประเมินดังนี้ 
  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จะมีการ
ด าเนินการโดยการให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยการน างานที่ได้วิเคราะห์ค่างานเ พ่ือก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ในด้านของหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งใหม่  
ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านกานวางแผน ด้านประสานงาน และด้านบริการ มาท าข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
รอบการประเมิน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “เมื่อมีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
  แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   
 2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนารายบุคคลจากผู้บริหาร   
 3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ 
 4. ปรับปรุงแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจในกระบวน 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. จัดท าหนังสือติดตามผลการพัฒนารายบุคคล (IDP 3) รอบที่ 2(2563) ตั้งแต่ (1 เมษายน 2563  

– 30 กันยายน 2563) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
- ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  อว 0654.18 /ว1917 ลงวันที่  16 กันยายน 2563  

เรื่อง ติดตามผลการพัฒนารายบุคคล รอบท่ี 2 ตั้งแต่ (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
- ตามหนั งสือกองบริหารงานบุคคล ที่  อว 0654.18 /ว2508 ลงวันที่  15 ธันวาคม 2563  

เรื่อง ติดตามผลการพัฒนารายบุคคล รอบที่  2 ตั้งแต่  (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 1  
(12 หน่วยงาน) 

2. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ (1 เมษายน 
2563 – 30 กันยายน 2563) อยู่ระหว่างการด าเนินงานสรุปผลการพัฒนาให้ผู้บริหารรับทราบ  

ปัญหา อุปสรรค  
 1. การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ข้อเสนอแนะ   
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. วิเคราะห์หาแนวทางและสร้างมาตรการในการสร้างเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดพลังและจิตวิญญา อันจะส่งผลต่อการท างานในทุกภารกิจร่วมกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน   

2. การปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. ทบทวนร่างระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561 

โดยได้ทบทวนตามข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งในหมวด 1 การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ข้อ 6 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
ในการริเริ่ม ด าเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และข้อ 8 วรรคหนึ่ง 
วรรคหนึ่ง ในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือออก
ระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์
ข้าราชการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น โดยเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกประเภทภายใน
มหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามกฎหมายของบุคลากรแต่ละประเภท เพ่ือประโยชน์แก่การ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ   

2. กองบริหารงานบุคคลได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 2.1 สวัสดิการของบุคลากรแต่ละประเภทในปัจจุบัน  แยกออกเป็น  สวัสดิการตามกฎหมาย    สวัสดิการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้  และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงนโยบาย 
 2.2 สวัสดิการของบุคลากรทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในอดีต  
 2.3 สวัสดิการของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 9 ราชมงคล 

ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดสวัสดิการนอกเหนือตามท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคลากรแต่ละ
ประเภท กองบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอพิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เพ่ือออกระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่าง ๆ  
เช่น ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น และเพ่ือให้
การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547  
โดยคณะกรรมการสวัสดิการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการนั้นไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ  

โดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่ง ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 
 
 



(3) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ผู้ที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวารระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิบวันจะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้  ในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ 

(4) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือภายในกลุ่มภารกิจ ตามข้อ 14 ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการท าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในส่วนราชการให้เป็นไปตาม  
มติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) การคัดเลือกกรรมการตามข้อ (3) ให้เป็นไปตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
(6) ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้าน

การเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
(7) ให้หัวหน้าส่วนราชการการแต่งตั้งบุคลากรในส่วนราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน 

ปัญหา อุปสรรค  
 มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายฐานอ านาจของผู้บริหาร (การโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี)  

ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติงานตามความประสงค์ของผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหารจัดการของผู้บริหารชุดเก่าและชุดใหม่
สามารถด าเนินการประสานต่อกันได้ 

ข้อเสนอแนะ   
มหาวิทยาลัยควรแจ้งนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ในการสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 

จัดสวัสดิการให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานรับทราบให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินการที่สอดคล้องกับการเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

  จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพต่างๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง  
จรรยาบรรณเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้อง
เหมาะสมอันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
ตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่ท างานในหน้าที่เสียหาย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องพ้ืนฐาน ดังนี้ 

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

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 ภาพรวมการกระท าผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563) สถานการณ์โดยรวมของบุคลากรมีจ านวน 
ลดน้อยลงจากปีงบฯ ในช่วงนี้ยังเป็นจ านวน 0 เรื่อง ซึ่งหากประเมินภาพรวมย้อนหลัง การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ทางจรรยาบรรณ ตามข้อมูลที่ผ่านมามักจะมีร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 
ของแต่ละปีงบประมาณ 
 อย่างไรก็ตาม ยังด าเนินการต่อเนื่องกับการสอบสวนที่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนทางวินัย  
จากการร้องเรียนข้อกล่าวหาเกี่ยวอาจารย์ที่กระท าต่อนักศึกษา จ านวน 1 เรื่อง หากคิดเป็นจ านวนบุคลากรที่ 
ถูกร้องเรียนทางจรรยาบรรณ จ านวน 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจาก จ านวน 
1,109 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยยังมีอัตรา 
ในการร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรด้านจรรยาบรรณในจ านวนที่น้อยมาก 

ปัญหา อุปสรรค  
 ปริมาณการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการรักษา

จรรยาบรรณมีน้อยมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มผู้กระท าผิดจรรยาบรรณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ   
ควรก าหนดเป็นนโยบายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมเป็นการ “พัฒนา เสริมสร้าง

และป้องกัน” โดยให้บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาจรรยาบรรณไว้ใน  IDP อย่างน้อยคนละ ๑ โครงการ  
ต่อรอบปีงบประมาณ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการศึกษาจากเว็บไซด์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่หลากหลายก็ได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล 



11. แผนการด าเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ภายใต้การบริหารและจัดระเบียบแก้ไขปัญหา

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2559 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การก าหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีค าสั่งที่ สกอ.380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เ รื่อง  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพ่ือควบคุม ติดตาม ก ากับดูแล ให้กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
ดังนั้น ตั้งแต่คณะบุคคล ผู้บริหารจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริการ การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เหมาะสม จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ
แผนด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยถูกก าหนดอยู่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน เพ่ือใช้ก ากับติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และลดข้อร้องเรียน การกระท าผิดทางวินัย    

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานวินัยและนิติการ ยังคงสานต่อนโยบาย อยู่ภายใต้การบริหารและ
จัดระเบียบแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การก าหนดรายชื่อ
สถาบั น อุดมศึ กษ า อ่ืน  ตามค าสั่ งหั ว หน้ าคณ ะรักษ าความสงบแห่ งชาติ  ล งวันที่  5 กรกฎาคม  2561  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีค าสั่งที่  
สกอ.380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

ปัญหา อุปสรรค  
 ในการด าเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในแทบ
ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการขยายความรุนแรงของโรคอย่างกว้างขวาง   
คือ การที่ประชาชนจ านวนมากมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งแนวทางการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดข้อร้องเรียน และการกระท าผิดทางวินัย  
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ   
 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) จ าเป็นต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เท่าที่ปัจจัยต่างๆ 
เอ้ื ออ าน วย  เช่ น  ระบบทดสอบความรู้ ธ รรมาภิ บ าลออน ไลน์  ของส านั ก งาน  ป .ป .ช .  ผ่ านช่ อ งท าง
https://ggde.nacc.go.th/ 
 
 
 
 
 



12. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บ และปรับปรุงพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยปรับปรุงพัฒนาร่วมกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตรวจสอบการใช้งาน ติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อยมีการจัดประชุม  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส  

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

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบในส่วนของ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้มีข้อมูล
ครอบคุลมไปถึงการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถน าข้อมูลออกรายงานได้ เพ่ือสามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 2. แก้ไขปรับปรุงในส่วนของข้อมูลการลาพักผ่อน ด าเนินการแก้ไขการค านวณสถิติการลาพักผ่อนให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการลา 

ปัญหา อุปสรรค  

 ต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก  

ข้อเสนอแนะ   

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกับผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เช่น บุคลากรสายวิชาการได้รับผลกาประเมินด้านงานวิจัย
อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน (ระดับ 4 และระดับ 5) ส่งผลให้หน่วยงานนั้น มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งหากผลผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นั้น แสดงว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ข้อบกพร่องและต้องได้ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ระบบการประเมินถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และลดข้อร้องเรียน  
พร้อมทั้งส่งผลให้ระบบการพิจารณาความดีความชอบถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

2. ทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้เกิดความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

3. ทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินของบุคลากรแต่ละสายงาน ต าแหน่ง
งาน และระดับต าแหน่ง ให้มีการก าหนดสมรรถนะที่ใช้เพิ่มเติมในบางต าแหน่งที่ยังไม่ได้ก าหนดให้มีความเหมาะสม  

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
ข้อ 1  ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ได้มีการก าหนด

แนวทางให้คณบดีทุกคณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  ในทุกพ้ืนที่  
ตามหนังสือ มทร.ล้านนา ที่ อว 0654.01(18)/ว 2427 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่  
อว 0654.18/ว 1740 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) 
และได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงิน  งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ  
ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการในสังกัด และเพ่ือให้แนวทางท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ข้อ 2  ยังไม่มีการด าเนินการทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารแต่อย่างใด 

ข้อ 3  มีการตรวจสอบต าแหน่งที่มีการบรรจุแต่งตั้งใหม่ แต่ยังไม่มีการด าเนินการทบทวน
สมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เนื่องจากต าแหน่งที่บรรจุใหม่ เป็นต าแหน่งที่มีการก าหนดสมรรถนะไว้
ครบถ้วนทุกต าแหน่งแล้ว     

ปัญหา อุปสรรค 

                   - 

ข้อเสนอแนะ 

  ผู้ประเมินควรศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ ส่วนการประเมินด้านงานวิจัยจะต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

 
 

 
 


