การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
การพัฒ นาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนสาคัญที่จะนามหาวิทยาลัยไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ” กองบริห ารงานบุคคล มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงได้จัดทาแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประยุทธศาสตร์ที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ” สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” และสอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร” โดยมีแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้
แผนการบริหาร
1. แผนปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห าร ภาระงานของหลั ก สู ต ร สาขา คณะ/วิ ท ยาลั ย สถาบั น ส านั ก
และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ
2. แผนการสรรหาและอัตรากาลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
1. แผนการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
2. แผนการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น
3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
4. แผนการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร
ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบ ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
6. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน
7. แผนการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
8. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
9. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
10. แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
11. แผนการดาเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
12. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
13. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แผนการบริหาร
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ภาระงานของหลักสูตร สาขา คณะ/วิทยาลัย สถาบัน
สานัก และกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง ให้สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1.1 วิเคราะห์การบริหารจัดการตามสายงานบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว ลดการซ้าซ้อนในการปฏิบัติราชการ
1.2 วิเคราะห์ ป รับ ปรุงโครงสร้างการบริห ารภายในหน่วยงาน เช่น ส านักงานคณบดี ส านักงาน
วิทยาลัย เป็นต้น
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ ละสายงาน และสายบังคับ
บัญชา
1.4 กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น การรับพระราชทานปริญญา
บัตร หน่ วยงานที่รับ ผิดชอบมีห ลายหน่ วยงาน เช่น กองพัฒ นานักศึกษา สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะ เป็นต้น
1.5 สร้างเส้นทางสายบังคับบัญชาในการบริหารจัดการบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะการมอบหมายงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.6 กาหนดการทบทวนแผนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. มหาวิท ยาลั ย ฯได้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ โครงสร้างการบริห ารงานภายในมหาวิทยาลั ย โดยได้
ด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานภายใน ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้งที่ 24(15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการกากับ
ดูแล ตามสายบั งคั บ บั ญ ชาภายในคณะและภายในหน่ว ยงานสนั บสนุ น ได้แก่ การแต่ งตั้ งหั ว หน้าสาขาวิช าของ
คณะให้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ และการแต่งตั้งหัวหน้างานกรณีในส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุนบริหารภายใน สังกัดกองบริหารทรัพยากร กองการศึกษา สถาบัน สานัก หน่วยงานภายในใต้สานักงาน
อธิการบดี เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดทบทวนแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริห ารงานบุ คคลประจามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 49 (7/2563) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติ
เห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารโอนย้ ายพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 เพื่อให้มีการเรียนรู้งานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีห ลักการและ
เงื่อนไข ดังนี้
3.1 การย้ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคือการย้ายจากหน่วยงานหนึ่งไปสังกัดอีกหน่วยงาน
หนึ่งโดยไปดารงตาแหน่งเดิมหรืออีกตาแหน่งหนึ่งในประเภทตาแหน่งเดียวกันหรือต่างประเภทตาแหน่งก็ได้

3.2 การย้ ายพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถท าได้ ทุ กกรณี ทั้ งต าแหน่ งที่ มี ค นครอง
ตาแหน่งว่างมีเงินและไม่มีเงิน
3.3 การย้ายโดยคาขอของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัด
และมีหนังสือตอบรับไม่ขัดข้องจากหน่วยงานที่จะย้ายไป
3.4 การย้ายโดยมหาวิทยาลัย จะต้องมีเหตุผลความจาเป็นหรือความเหมาะสมเพื่อประโยชน์
ของการบริห ารงาน หรือดาเนิน งานตามภารกิจของมหาวิทยาลั ย และการย้ายไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งต่ากว่า
ตาแหน่งเดิมจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น
ปัญหา อุปสรรค
การบริหารเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ตามภาระงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย
ไม่ได้จัดทาแผนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายของการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้า
ทาให้การวางแผนที่กาหนดไว้ไม่เป็นไปตามผลเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ตามการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของผู้บริหาร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
-ยังไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการในไตรมาสแรก-

2. แผนการสรรหาและอัตรากาลัง
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
2.1 อัตรากาลังสายวิชาการ
จากการสารวจความตองการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในดานการพัฒ นาความรู ทักษะ
วิชาชีพ เพื่อนาไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย สภาพแวดลอม
ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน โดยการกาหนดกลยุทธและโครงการ/
กิ จ กรรมตางๆ ที่ จ ะด าเนิ น ในระยะ 4 ป ขางหนา (พ.ศ.2562-2565) โดยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการจั ด ท าแผนและ
อัตรากาลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้
1. วิเคราะห์การขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากรประจาหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้การกากับ
ของแต่ละคณะ และได้มีการจัดทาแผนสรรหาและอัตรากาลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่บุคลากรมีการโอนย้าย
ตัดโอน ลาออก เกษียณอายุราชการ ตาย ซึ่งการวางแผนอัตรากาลังจะเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการที่รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง และการเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผนอัตรากาลังที่กาหนด จึงต้องจัดลาดับความสาคัญและจาเป็น
เร่งด่วนในการวางแผนอัตรากาลัง โดยอาจมีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีวิธีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเน้นประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อทาการคัดเลือกเข้า
เป็ น พนั กงานในสถาบั น อุดมศึกษา ทาให้ การบริห ารจัดการหลั กสู ตรสามารถดาเนินการด้านการเรียน การสอน
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การติดตามและประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงคุณภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นการเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม
จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. การวิเคราะห์จานวนบุคลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนตาแหน่ง/การโยกย้าย จาเป็นจะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ จานวนบุ คลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุการ
ทางานในรอบปีแต่ละปีจานวนมากน้อยเพียงใด ในตาแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้าย
ได้จานวนเท่าไร เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทนบุค ลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมี
การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อนตาแหน่ง หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
4. การสรุปอัต ราการเข้าออกของบุคลากร จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ ถึงจานวน
บุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง เพื่อที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับจานวนบุคลากรใน
แต่ละตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละฝ่ายแต่ละตาแหน่ง ดังนั้น
จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับอัตราการเข้าออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. การปรั บ ปรุ งแผนและพั ฒ นาระบบการสรรหาบุ ค ลากรสายวิช าการ โดยสามารถสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ สาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การกาหนดคุณวุฒิ ที่
ใกล้ เคี ย งหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ต รที่ เปิ ด รั บ สมั ค ร เพื่ อ สร้ า งความยื ด หยุ่ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
เช่น การลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอกาหนดตาแหน่งทาวิชาการ เป็นต้น
6. การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ได้ รั บ การบรรจุ ใ หม่ ผ่ า นการทดสอบ
สมรรถนะด้ า นภาษาอั งกฤษ และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (RCDL) เพื่ อ เป็ น การทดสอบสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ เป็ น การแสดงศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพ สามารถเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดผลคะแนนด้ า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของผู้ ส มั ค ร ทั้ ง นี้ ได้ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้กาหนดแนวทางและความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าว
2.2 อัตรากาลังสายสนับสนุน
1. การจัดทาแผนอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะคานวณจากอัตราส่วนจานวนบุคลากร
สายวิช าการต่อ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ และภารกิ จหลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะมีการกาหนด
กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสุนน ได้แก่
ตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ว่าควรมีจานวนเท่าใด โดยวิเคราะห์จากภารกิจของหน่วยงาน
และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆ รับผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยาก
ของงาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. การกาหนดคุณ ลักษณะงานให้ตรงกับตาแหน่งงาน เพื่อลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่ตรงกับ
ตาแหน่ งงาน ซึ่งปั จจุบั นก่อนดาเนิ นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะงานใน
ตาแหน่งงานนั้นๆ สามารถทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้
จัดท าข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา ว่าด้ว ยการเปลี่ ยนตาแหน่ ง การเปลี่ ยนระดับตาแหน่ ง
และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 เพื่อรองรับการเปลี่ยนตาแหน่งของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับตาแหน่งงาน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ระหว่างไตรมาสแรก ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูล อัตราว่าง เพื่อดาเนิ น การเสนอข้อมูลในการพิจารณาขออนุมัติดาเนินการสรรหาทดแทนตาแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออก ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ จานวน 6 อัตรา ดังนี้
ลาดั
อัตราว่างเดิม อัตราว่างระหว่างปี
สังกัด
พื้นที่
รวม
บ
(สรรหาไม่ได้) (ลาออก/เกษียณ)
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
โดยได้ พิ จ ารณาอั ต ราก าลั ง ของสายวิ ช าการ จากจ านวนชั่ ว โมงการสอนภาระงานสอนใน
ภาคการศึ ก ษาที่ ผ่ านมา ได้ วิ เคราะห์ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จากประเภทบุ ค ลากร
สายวิชาการ ว่าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจัด
วางแผนกาลังคนในอนาคตในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในคณะนั้นๆ ให้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง
นักศึกษาในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและควรมีการบริหารจัดการอัตรากาลังของบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ

เงิน รายได้และงบประมาณแผ่นดิน ให้มีความสอดคล้องการแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนงบประมาณ แผนการเงิน
และแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
1.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน 8 อัตรา ดังนี้
อัตราว่างระหว่างปี
ลาดับ
สังกัด
ตาแหน่ง
(ลาออก)
1 กองบริหารงานบุคคล
บุคลากร
1
2 สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
3 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
4 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นักตรวจสอบภายใน
1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
5 กองบริหารทรัพยากร ลาปาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
6 กองบริหารทรัพยากร ตาก
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก
นักวิชาการศึกษา
1
(ประจาศูนย์ภาษา)
รวม
8
1.3 พนักงานราชการ จานวน 10 อัตรา
ลาดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

อัตราว่างระหว่างปี
หมายเหตุ
(ลาออก)
กองพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
1
ล่ามภาษามือ
สานักงานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ช่างเทคนิค
1
กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1
กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก
นักวิทยาศาสตร์
1
กองการศึกษา พิษณุโลก
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
กองบริหารทรัพยากร ลาปาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
1
การเกษตร ลาปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
การเกษตร ตาก
จาก นักวิชาการ
ศึกษา เป็น
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการศึกษา
1
ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
การเกษตร น่าน
จากอาจารย์ เป็น
นักวิชาการศึกษา
รวม
10
สังกัด

ตาแหน่ง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการ
เป็ น พนั กงานในสถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 ซึ่งได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 48(6/2563) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
2. มหาวิทยาลัย ได้พิจ ารณากรอบอัตรากาลังทุกประเภทในภาพรวมให้ เป็นไปตามความจาเป็ น
ในการปฏิบั ติงาน โดยทบทวนอั ตรากาลั งที่ มีอยู่ให้ ส อดคล้ องกั บนโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย แนวโน้ มของ
นักศึกษา โครงสร้างงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 สายวิชาการ
2.1.1 พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกาลังคน
ในอนาคต
2.1.2 พิจารณาทดแทนอัตราเกษียณล่วงหน้า 1-2 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ
เรีย นการสอนอย่ างต่ อเนื่ อง และสามารถบริห ารจัดการกาลั งคนให้ ส อดคล้ อ งกับ หลั กสู ตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยและทันต่อความต้องการของคณะตามแผนบริหารกาลังคนของคณะที่กาหนดไว้
2.1.3 พิ จ ารณาจั ดสรรส าหรับบรรจุนักเรียนทุน (บุ คคลภายนอก) ระหว่างเดือนตุล าคม –
เดื อ นธั น วาคม 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ บ รรจุ นั ก เรี ย นทุ น บุ ค คลภายนอกที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
และเข้ารับการรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการ จานวน 3 ราย ได้แก่ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์จานวน 1 ราย
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จานวน 2 ราย (ทุนจากสานักงาน ก.พ. 1 ราย และทุนบุคคลภายนอก
1 ราย)
2.2 สายสนับสนุน
2.2.1 พิจารณาให้ ความสาคัญ กับอัตรากาลังที่ปฏิบติงานในห้องปฏิบัติการและงานฟาร์ม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา พิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปรับลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.2.2 มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี
ความก้าวหน้าให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เป็นต้น
3. ผลการดาเนินการทดสอบสมรรถนะและการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ รอบบรรจุ 10 สิงหาคม 2563 และบุคลากรสายสนับสนุน 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้
กาหนดคุณสมบัติให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบบรรจุเพื่อเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.1 พนั กงานในสถาบั น อุ ดมศึ กษา ประเภทวิช าการ (บรรจุ 10 สิ งหาคม 2563 และบรรจุ
1 กันยายน 2563 จานวน 40 ราย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (RCDL) จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และยังไม่ผ่านคุณบัติตามเกณฑ์ จานวน 28 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 70 เนื่องจากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่สามารถนาผลการทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL ของมหาวิทยาลัยฯ มายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
ประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการบ่งชี้ถึง
ศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 พ นั กงาน ใน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า ป ระเภ ท วิ ช าชี พ เฉพ าะห รื อ เชี่ ย วช าญ เฉพ าะ
(บรรจุ 1 กันยายน 2563) จานวน 33 ราย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (โดยวิธีการ
อบรมกับศูน ย์ภาษาของมหาวิทยาลัย) และการทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) จานวน
24 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.72 และยังไม่ผ่านคุณบัติตามเกณฑ์ จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดคุณสมบัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษานาผลดังกล่าวข้างต้นมายื่นภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในประกาศการรับสมัคร ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็น
การบ่งชี้ถึงศักยภาพของสายสนับสนุนงานให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธที่กาหนด
ปัญหา อุปสรรค
-ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลการดาเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการใน
ไตรมาสแรก
ข้อเสนอแนะ
-ยังไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการในไตรมาสแรก-

แผนการพัฒนาบุคลากร
1. แผนการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ มี ต าแหน่ งทางวิ ช าการในระดั บ
ที่สูงขึ้น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
ด้ว ยคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ได้อ อกประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรม
ของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นาความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนาระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ที่ ก.พ.อ. กาหนด มหาวิทยาลัย
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการ
ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ โดยการกาหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้กาหนดการจัดทาโครงการเพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีการพัฒนาต่อไปดังนี้
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. โครงการส่ งเสริมการจั ดทาผลงานทางวิช าการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชาและวิทยาลัยเพื่อสรุป
จานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานกากับติดตาม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า นนา ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกทั้ งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสั ญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พ.ศ. 2560 เพื่อ กระตุ้น ผลั กดัน การทาผลงานทางวิชาการของ
สายวิชาการ
2. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ ส่งเสริมประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพื่อผลักดันการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีจานวนตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้ องตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้กาหนดให้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒ นาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสถาบันที่กาหนด

3. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สามารถทาให้ มหาวิทยาลัยมีจานวนผู้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจาปีที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีได้รับ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ให้มหาวิทยาลัยทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบู รณ์ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตาม
ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทาสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 ข้อ 9
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิช าการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โครงการ
ดังกล่าวได้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ
2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิ จารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิช าการนั้ น สามารถท าให้ ม หาวิท ยาลั ย มีจานวนผู้ ดารงต าแหน่ งทางวิช าการ ต าแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่ มขึ้น เพื่อทดแทนผู้ เกษี ยณอายุราชการประจาปีที่มีตาแหน่งทางวิช าการ
ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีจานวนผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2558 อีกทั้งได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน การทาผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ
จากผลการดาเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
1 ราย
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ราย
รวม
4 ราย
2. สรุปผลการดาเนินงาน มีผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ดังนี้
2.1 อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
10 ราย
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ราย
รวม
52 ราย
2.2 อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

2 ราย
14 ราย
16 ราย

2.3 เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ราย
รวม
5 ราย
ปัญหา อุปสรรค
1. เนื่ องจากมีผู้เกษียณอายุราชการที่มีตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีงบประมาณมีจานวนมาก
ทาให้จานวผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถดาเนิน โครงการส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการตามแผนพัฒ นาที่กาหนดไว้ คงทาได้เพียงแต่การ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางเว็ บ ไซต์ ข องกองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
(http://personal. rmutl.ac.th)
3. เนื่องจากมีการปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. จานวนหลายฉบับ ทาให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
เกิดความสับสนในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และเกิดความลังเลใจในการยื่นเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

2. แผนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ โดยมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่
สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการให้มีระดับการศึกษาสู งขึ้น สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลั ยมีนโยบายสนั บสนุ นให้ เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ ตลอดจนให้ทุนสนับสนุนในการไปนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้กาหนดเป้าหมายตามตัวชื้วัดตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน คือ ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ร้อยละ 25
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ส่ งเสริ มให้ ค ณาจารย์ เข้าร่ว มประชุม ทางวิช าการและน าเสนอผลงานวิช าการ และบุ ค ลากร
สายสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้ คณาจารย์ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ได้มีนโยบาย
ให้คณาจารย์เข้ารับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนกับหน่วยงานอื่นราชการอื่นประกอบด้วย เพื่อเป็ นการประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
3. ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
ต่อ ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยได้ก าหนดคะแนนภาษาอั งกฤษส าหรับ ผู้ ที่ จะลาศึ กษาต่ อ ต่างประเทศ ในระดั บ
IELTS 6.5 เพื่อให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมในการศึกษาต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. จัดโครงการสัมมนาเพื่อกากับติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พร้อมกับชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการลาศึกษาต่อ โดยได้เชิญผู้บริหารระดับคณบดีหรือตัวแทน
รวมทัง้ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลาศึกษาต่อ
5. จัดโครงการปฐมนิเทศสาหรับผู้ที่กาลังเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อรับทราบถึงกฎระเบียบ เงื่อนไขใน
สัญญา รวมถึงเข้าพบผู้บริหารระดับคณบดี/รองอธิการบดี เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจก่อนการไปศึกษาต่อ
6. การกากั บ ติ ดตามรายงานผลการศึกษาทุ กภาคเรียน โดยมีการตรวจสอบทุก ครั้ง หากพบว่า
ผู้ลาศึกษาต่อไม่จัดส่งรายงานผลการศึกษา ก็จะมีหนังสือไปยังคณะต้นสังกัดเพื่อติดตามอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการมี
หนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษา กรณีทหี่ ากพบความผิดปกติ
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา ได้ให้ ความส าคัญ ในการส่ งเสริม และพั ฒ นากาลั งคน
ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยแหล่งทุนจากภายในและภายนอก เพื่อพิจารณาให้บุคลากรสายวิชาการที่มี
ความเหมาะสม และมีความพร้อมในการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเป็น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางด้านคุณวุฒิ การสร้างขวัญกาลังใจ และมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
ซึ่งจะท าให้ อ งค์ กรมีค วามเจริ ญ ก้าวหน้ าอย่างต่อ เนื่ อง โดยมีการดาเนิ น การจัด ประชุ มคณะกรรมการทุน ฯ เพื่ อ
พิจารณาสนับสนุนการลาศึกษาต่อ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) จานวน 1 ครั้ง และมีบุคลากรได้รับพิจารณา
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ และรับรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ ดังนี้
1. พิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จานวน 1 ราย สังกัดคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยทุน มทร.ล้านนา
2. พิจารณารับรองรองรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
- ยังไม่มีการเสนอรายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อ -

และในปี 2564 มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ได้รับการจั ดสรรทุนรัฐ บาลทางด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา/ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จานวน 4 ทุน
โดยมหาวิทยาลัยได้มีความประสงค์ให้เปิดรับสมัครทุน จานวน 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 ทาให้เกิดอุปสรรค์ในการศึกษาต่อ
ของบุคลากร จึงไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดระยะเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. กากับ ติดตามการรายงานผลการศึกษาทุ กภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งการรายงานผล
จะต้ อ งผ่ า นคณะต้ น สั งกั ด เพื่ อ ร่ ว มกั น ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการศึ ก ษา โดยให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ฯ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกากับติดตามการศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่ไม่รายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุดจะถูกระงับ
การเบิกจ่ายทุนการศึกษาโดยกองคลัง
2. กากับติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยการยื่นขยายเวลาศึกษาต่อจะต้องผ่านที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ก่อนจะส่งเรื่องมายังกองบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ในที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ พิจารณาอนุญาตและอนุมัติทุนการศึกษาในขยายเวลา ก่อนจะดาเนินการ
ขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ
2.1 กรณี ล าศึ กษาต่อ ภายในประเทศ ผู้ ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อดาเนินการติดตามก่อนสิ้นสุ ด
สัญญาเดิม 90 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 60 วัน (สามารถ
ขยายเวลารับทุนได้อีก 1 ปี เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2.2 กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานลาศึกษาต่อดาเนินการติดตามก่อนสิ้นสุดสัญญา
เดิม 60 วัน และผู้ลาศึกษาต่อดาเนินการยื่นขอขยายเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาเดิม 45 วัน (สามารถขยายเวลา
รับทุนได้อีก 1 ปี โดย 6 เดือนแรกรับทุนตามสิทธิ และ 6 เดือนหลังเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา)
4. มีฐานข้อมูลการติดต่อของผู้ลาศึกษาต่อ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อและให้ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม
และการแจ้งเตือน ระหว่างต้นสังกัด/กองบริหารงานบุคคล ในการกากับดูแลและติดตามผู้ลาศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด
มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับต้นสังกัดด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทาให้ผู้ลาศึกษาต่อ
ได้รับการตอบกลับที่รวดเร็ว
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ลาศึกษาต่อ พร้อมทั้ง
การลงชื่อรับทราบแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อรายบุคคล
6. กากับติดตามการแจ้งสาเร็จการศึกษา กรณีผู้ลาศึกษาต่อที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการครบ
1 ปี ให้มีการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การสาเร็จการศึกษาไม่เป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลา และจะติดตามทุก ๆ 1 ปี จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
7. ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพื่อเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติรวมไปถึงติดตามการทางาน ผลงานต่างๆ หลังสาเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อ

จากกระบวนการติดตามข้างต้น มีบุคลากรรายงานตัวกลับ จานวน 13 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานตัวกลับ และสาเร็จการศึกษา
จานวน 1 ราย
2. รายงานตัวกลับ แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จานวน 1 ราย
บุคลากรแจ้งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 2 ราย

3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให้ บุค ลากรได้รับ การพั ฒ นาอย่างต่ อเนื่องและทั่ว ถึง ตลอดจนได้รับ การ
ฝึ ก อบรมที่ ต รงตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ สามารถน าความรู้ที่ ได้ ม าพั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม สู งขึ้ น
มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองของประจาปีของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้ไปพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากโครงการที่หน่วยงาน
และมหาวิทยาลั ย จัดขึ้น การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากรที่มหาวิทยาลั ยได้ดาเนิ นการผ่ านแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจาปีของมหาวิทยาลัย
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จึงไม่มีการเดินทางไปฝึกอบรม ดูงาน
เสนอผลงานวิชาการ และปฏิบัติงานวิจัย

4. แผนการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการเข้ า สู่ ต าแหน่ งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร
ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้าน
การบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์เป็นหลักใน
การบริหารงานให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการติดตามแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน ในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่ า ระดับประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563) ได้ดาเนินการดังนี้
1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง การแบ่ งส่ วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.2563 เพื่อทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ควบคุมกากับงานที่มีเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนของการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก และบังคับบัญชา
ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2. ทางมหาวิทยาลัย ได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้ กับบุคลากรในการเข้าสู่
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่จะต้องใช้ประสบการณ์บริหารหน่วยงานในตาแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาราชการแทน
ผู้ อานวยการกองหรื อเทีย บเท่ า มานั บ รวมเป็ นระยะเวลาของประสบการณ์ ในการขอต าแหน่ งประเภทผู้ บริห าร
ระดับผู้อานวยการกอง จึงได้กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้บุคลากรดารงตาแหน่ง
รักษาราชการหัวหน้าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพิจารณา
3. คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิท ยาลั ย มีมติในการประชุม ครั้งที่ 52(10/2563)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้
ดารงตาแหน่งรักษาราชการหัวหน้างาน
ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

-

5. แผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและการประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะ
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าสู่ตาแหน่งในสายงานวิชาชีพที่สูงขึ้นต่อไป
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการติดตามแผนการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
เพื่ อ ประเมิ น ค่ า งานเพื่ อ ก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น โดยในไตรมาส ที่ 1
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563) ได้มีการดาเนินการดังนี้
การเข้าสู่ตาแหน่ งที่สูงขึ้น จะต้องมีการวิเคราะห์ ค่างาน เพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตามหลั กเกณฑ์ ข องประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานก าหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือ น
ในสถาบั น อุดมศึก ษาให้ ดารงต าแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ.2553 ที่ ต้ องยึ ดหลั กการวิเคราะห์ ภ ารกิ จของหน่ว ยงานและ
การประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยาก
ของงาน ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ที่ ต้ อ งการในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจากการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา
มีหลายหน่วยงานได้จัดส่งเอกสารวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบ
กับคณะกรรมการประเมินค่างานได้ตรวจเอกสารการวิเคราะห์ค่างาน แล้วพบว่า ผู้วิเคราะห์ค่างาน ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขี ยนวิเคราะห์ค่างาน ยังวิเคราะห์ค่างานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักการ
วิเคราะห์ค่างานที่ ก.พ.อ.กาหนด จึงใช้ระบบพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ค่างาน และการศึกษา
โครงสร้างการวิเคราะห์ค่างานจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th/news/4156support-position เพื่ อเป็ น แนวทางในการเขีย นวิเคราะห์ ค่างานเพื่ อก าหนดระดับ ตาแหน่งที่ สูงขึ้นให้ ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๐ ทาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะวิเคราะห์ค่างานมากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ใน
การต่อสัญญาจ้างได้กาหนดให้บุคลากรที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ 2 กาหนดเวลา 4 ปี จะต้องวิเคราะห์ค่างานเพื่อ
กาหนดระดับตาแหน่งชานาญการให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับการต่อสัญญาจ้างในระยะต่อไป
จากการติดตามการดาเนิ น การกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สู งขึ้น สายสนับสนุน ในไตรมาสที่ 1
(วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 - 31 ธั น วาคม 2563) ก.บ.ม. ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ก รอบระดั บ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน ดังนี้
1. ก.บ.ม. มีมติในการประชุมครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จานวน 3 อัตรา
2. ก.บ.ม. มีมติในการประชุมครั้งที่ 52(10/2563) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 จานวน 1 อัตรา
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

-

6. แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นสมรรถนะ ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด ได้กาหนด เรื่อง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การ
บริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปฏิ บั ติ งานอย่ างมี คุ ณ ภาพ มหาวิท ยาลั ย จึ งได้ มี ก ารก าหนด
แนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการติดตามแผนการพัฒ นาศักยภาพด้านสมรรถนะ
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -31 ธันวาคม
2563) ได้มีการดาเนินการดังนี้
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ พ นั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษามีก ารพั ฒ นาสมรรถนะทางด้ าน
ภาษาอั งกฤษ โดยทางศู น ย์ ภ าษาของพื้ น ที่ ได้ มี ก ารจั ด อบรมภาษาอั งกฤษเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานส าหรับ บุ ค ลากร
โดยอ้างอิงตามระดับ ทางภาษาของผู้เรียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน
ด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

7. แผนการการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามลั ก ษณะงาน หน้ า ที่ แ ละความ
รับ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่ งที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ ง เมื่ อมี ก ารแต่ งตั้ งข้ า ราชการให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ตามข้อ 17 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นพ.ศ. 2553 และข้อ 35 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.2554 ที่กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา ได้มี การแจ้งให้ ผู้ ได้รับ การแต่ งตั้ งและผู้ บั งคับ บั ญ ชา
ในหน่วยงานที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ในทุกรอบการประเมินดังนี้
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ งที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ มี ก ารแต่ งตั้ งข้ า ราชการให้ ด ารงต าแหน่ งสู ง ขึ้ น จะมี ก าร
ดาเนินการโดยการให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดทาข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยการนางานที่ได้วิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ในองค์ ป ระกอบของการประเมิ น ค่ างาน ในด้ านของหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของต าแหน่ งใหม่
ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านกานวางแผน ด้านประสานงาน และด้านบริการ มาทาข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
รอบการประเมิน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับตาแหน่งที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 17 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ที่ได้กาหนดไว้ดังนี้ “เมื่อมีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตาแหน่ง”

8. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
2. หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนารายบุคคลจากผู้บริหาร
3. รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ
4. ปรับปรุงแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจในกระบวน
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. จัดทาหนังสือติดตามผลการพัฒนารายบุคคล (IDP 3) รอบที่ 2(2563) ตั้งแต่ (1 เมษายน 2563
– 30 กันยายน 2563) จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ตามหนั ง สื อ กองบริ ห ารงานบุ ค คล ที่ อว 0654.18/ว1917 ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน 2563
เรื่อง ติดตามผลการพัฒนารายบุคคล รอบที่ 2 ตั้งแต่ (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
- ตามหนั ง สื อ กองบริ ห ารงานบุ ค คล ที่ อว 0654.18/ว2508 ลงวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2563
เรื่ อ ง ติ ด ตามผลการพั ฒ นารายบุ ค คล รอบที่ 2 ตั้ ง แต่ (1 เมษายน 2563 – 30 กั น ยายน 2563) ครั้ ง ที่ 1
(12 หน่วยงาน)
2. รายงานสรุป ผลการกากับติดตามแผนพั ฒ นารายบุ คคล (IDP) ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ (1 เมษายน
2563 – 30 กันยายน 2563) อยู่ระหว่างการดาเนินงานสรุปผลการพัฒนาให้ผู้บริหารรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค
1. การจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรไม่เห็นความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ข้อเสนอแนะ
-

9. แผนส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. วิเคราะห์ ห าแนวทางและสร้างมาตรการในการสร้างเสริมขวัญ กาลังใจให้ แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดพลังและจิตวิญญา อันจะส่งผลต่อการทางานในทุกภารกิจร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน
2. การปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ทบทวนร่างระเบี ยบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561
โดยได้ทบทวนตามข้อเสนอแนะ และดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งในหมวด 1 การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ข้อ 6 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
ในการริเริ่ม ดาเนิน การ หรื อสนั บ สนุ น ให้ มีการดาเนินการจัดสวัส ดิการภายในส่วนราชการ และข้อ 8 วรรคหนึ่ง
วรรคหนึ่ง ในการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อออก
ระเบียบหรือข้อบังคับในการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์
ข้าราชการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น โดยเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกประเภทภายใน
มหาวิทยาลั ย ที่ น อกเหนื อจากสวัส ดิ การที่ ได้ รับ ตามกฎหมายของบุ คลากรแต่ล ะประเภท เพื่ อ ประโยชน์ แก่ก าร
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
2. กองบริหารงานบุคคลได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อออกระเบียบหรือข้อบังคับในการดาเนิ นการจัดสวัสดิการภายใน
ส่ วนราชการต่าง ๆ โดยได้น าเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดังนี้
2.1 สวัสดิการของบุคลากรแต่ละประเภทในปัจจุบัน แยกออกเป็น สวัสดิการตามกฎหมาย สวัสดิการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.2 สวัสดิการของบุคลากรทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในอดีต
2.3 สวัสดิการของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 9 ราชมงคล
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดสวัสดิการนอกเหนือตามที่กฎหมายกาหนดให้บุคลากรแต่ละ
ประเภท กองบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอพิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา เพื่ อ ออกระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ในการด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส่ ว นราชการต่ า ง ๆ
เช่ น ระเบี ย บการจั ด สวัส ดิ ก ารภายในส่ ว นราชการ ระเบี ยบการรับ จ่ ายเงิน การจั ดท าบั ญ ชี และการเก็ บ รัก ษา
เงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น และเพื่อให้
การดาเนิน การถูกต้องตามระเบีย บส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่ วนราชการ พ.ศ. 2547
โดยคณะกรรมการสวัสดิการ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการนั้นไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ
โดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่ง ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี

(3) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี ผู้ที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลื อกอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณี ที่
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวารระ ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการดั ง กล่ า วเหลื อ ไม่ ถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น จะไม่ คั ด เลื อ กกรรมการ แทนก็ ได้ ในระหว่ า งนั้ น ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการมีจานวนเท่าที่เหลืออยู่
(4) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือภายในกลุ่มภารกิจ ตามข้อ 14 ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจั ดสวัส ดิ การภายในส่ วนราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้ หั วหน้าส่ วนราชการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการทาหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในส่วนราชการให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการสวัสดิการและระเบียบ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) การคัดเลือกกรรมการตามข้อ (3) ให้เป็นไปตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
(6) ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิ หรือมีประสบการณ์ทางด้าน
การเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
(7) ให้หัวหน้าส่วนราชการการแต่งตั้งบุคลากรในส่วนราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนสองคน
ปัญหา อุปสรรค
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายฐานอานาจของผู้บริหาร (การโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี)
ซึ่งยังคงต้องปฏิบั ติงานตามความประสงค์ของผู้ บริห าร เพื่อให้ การบริห ารจัดการของผู้บริห ารชุดเก่าและชุดใหม่
สามารถดาเนินการประสานต่อกันได้
ข้อเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรแจ้ งนโยบาย กลยุ ท ธ์ และเป้ า ประสงค์ ในการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด าเนิ น การ
จัดสวัสดิการให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานรับทราบให้ชัดเจน เพื่อให้การดาเนินการที่สอดคล้องกับการเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย

10. แผนส่งเสริมให้ให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ วิ ช าชี พ ต่ า งๆ จะต้ อ งมี จ รรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณเป็ น เครื่ อ งมื ออั น ส าคั ญ ที่ จ ะช่ว ยให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ มี ห ลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติต ามที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมอันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
ตรงไปตรงมา และไม่ ก ระท าการเลี่ ย งกฎหมาย รวมทั้ งการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง
และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องไม่ทางานในหน้าที่เสียหาย
ดังนั้ น มหาวิท ยาลั ย ควรมีการให้ ความรู้ค วามเข้ าใจกับ บุ คลากร เพื่ อให้ บุค ลากรปฏิ บั ติ ตนตาม
จรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องพื้นฐาน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน
10. จรรยาบรรณต่อสังคม
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ภาพรวมการกระทาผิ ดทางจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563) สถานการณ์ โดยรวมของบุคลากรมีจานวน
ลดน้ อยลงจากปีงบฯ ในช่วงนี้ ยัง เป็ น จานวน 0 เรื่อง ซึ่งหากประเมินภาพรวมย้อนหลั ง การจัดการเรื่องร้องเรียน
ทางจรรยาบรรณ ตามข้อมูลที่ผ่านมามักจะมีร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร เมื่อเข้าสู่ ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม
ของแต่ละปีงบประมาณ
อย่ างไรก็ ต าม ยั งดาเนิ น การต่ อเนื่ องกับ การสอบสวนที่ ยั งอยู่ในกระบวนการสอบสวนทางวินั ย
จากการร้องเรีย นข้อ กล่ าวหาเกี่ย วอาจารย์ที่ กระท าต่อนั กศึก ษา จานวน 1 เรื่อง หากคิด เป็ นจานวนบุ คลากรที่
ถูกร้องเรียนทางจรรยาบรรณ จานวน 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจาก จานวน
1,109 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 0.09 ของจ านวนบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ยทั้ งหมด ซึ่งถือว่ามหาวิท ยาลั ยยังมีอัต รา
ในการร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรด้านจรรยาบรรณในจานวนที่น้อยมาก
ปัญหา อุปสรรค
ปริมาณการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการรักษา
จรรยาบรรณมีน้อยมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มผู้กระทาผิดจรรยาบรรณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดเป็นนโยบายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมเป็นการ “พัฒนา เสริมสร้าง
และป้ อ งกั น ” โดยให้ บุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาจรรยาบรรณไว้ ใ น IDP อย่ า งน้ อ ยคนละ ๑ โครงการ
ต่อรอบปีงบประมาณ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการศึกษาจากเว็บไซด์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลายก็ได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล

11. แผนการดาเนินการส่งเสริมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ภายใต้การบริหารและจัดระเบียบแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2559 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกาหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคาสั่ง
หั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคาสั่งที่ สกอ.380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เ รื่อง
ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพื่อควบคุม ติดตาม กากับดูแล ให้กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น ตั้งแต่คณะบุคคล ผู้บริหารจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริการ การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เหมาะสม จะนามาปรับใช้ในภาครัฐ
แผนดาเนิ นการส่งเสริมให้บุ คลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยถูกกาหนดอยู่ในการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน เพื่อใช้กากับติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และลดข้อร้องเรียน การกระทาผิดทางวินัย
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานวินัยและนิติการ ยังคงสานต่อนโยบาย อยู่ภายใต้การบริหารและ
จัดระเบียบแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อ ง การก าหนดรายชื่ อ
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษ าอื่ น ตามค าสั่ ง หั ว หน้ าคณ ะรั ก ษ าความสงบ แห่ งชาติ ลงวั น ที่ 5 กรกฎ าคม 2561
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง มี ค าสั่ ง ที่
สกอ.380/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) จานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในแทบ
ทุกภู มิภ าคของประเทศ โดยปั จ จัย ส าคัญ ประการหนึ่งที่ทาให้ เกิดการขยายความรุนแรงของโรคอย่างกว้างขวาง
คือ การที่ประชาชนจานวนมากมารวมตั วกันอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งแนวทางการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ าใจให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก ประเภทในมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ลดข้ อ ร้อ งเรีย น และการกระท าผิ ด ทางวินั ย
จึงไม่สามารถดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) จาเป็นต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน เท่าที่ปัจจัยต่างๆ
เอื้ อ อ าน วย เช่ น ระบ บ ท ดสอบ ความรู้ ธ รรมาภิ บ าลออน ไลน์ ของส านั กงาน ป .ป .ช . ผ่ า น ช่ อ งท าง
https://ggde.nacc.go.th/

12. แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. วิเคราะห์ ข้อ มูล ที่ จ ะต้องด าเนิ น การจัดเก็ บ และปรับ ปรุงพั ฒ นาระบบ ให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ
เพิ่มขึ้น เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยปรับปรุงพัฒนาร่วมกับสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ งตรวจสอบการใช้ งาน ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน อย่ างน้ อ ยมี ก ารจั ด ประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส
2. สร้ า งมาตรฐานในการปรั บ ปรุงข้ อ มู ล ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง การลาออก
การเกษีย ณอายุร าชการ การโอนย้ าย ตัดโอน การปรับ ระดับ ตาแหน่ง การเปลี่ ยนตาแหน่งงาน การเพิ่ มคุณ วุฒิ
เป็ น ต้ น ซึ่ งอาจก าหนดให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล อาทิ ต ย์ ล ะ 1 ครั้ง หรือ ปรั บ ปรุงทั น ที ที่ ได้ รั บ เอกสารการอนุ มั ติ
การอนุญาต คาสั่ง
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบในส่วนของ การขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ ให้มีข้อมูล
ครอบคุลมไปถึงการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถนาข้อมูลออกรายงานได้ เพื่อสามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. แก้ไขปรับปรุงในส่วนของข้อมูลการลาพักผ่อน ดาเนินการแก้ไขการคานวณสถิติการลาพักผ่อนให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการลา
ปัญหา อุปสรรค
ต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก
ข้อเสนอแนะ
-

13. แผนพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
1. วิเคราะห์ ผ ลการประเมินของบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกับผลผลิ ตของแต่ล ะหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เช่น บุคลากรสายวิชาการได้รับผลกาประเมินด้านงานวิจัย
อยู่ในระดับเกิน มาตรฐาน (ระดับ 4 และระดับ 5) ส่ งผลให้ห น่วยงานนั้น มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิม พ์เผยแพร่
ผ่านตามเกณฑ์ป ระกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งหากผลผลิ ตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นั้น แสดงว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ข้อบกพร่อ งและต้อ งได้ป รั บ ปรุ งแก้ ไข เพื่ อให้ ระบบการประเมิ น ถูกต้ อง โปร่งใส เป็ น ธรรม และลดข้อ ร้อ งเรีย น
พร้อมทั้งส่งผลให้ระบบการพิจารณาความดีความชอบถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
2. ทบทวนสัดส่วนการให้คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้เกิดความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
3. ทบทวนสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประเมินของบุคลากรแต่ละสายงาน ตาแหน่ง
งาน และระดับตาแหน่ง ให้มีการกาหนดสมรรถนะที่ใช้เพิ่มเติมในบางตาแหน่งที่ยังไม่ได้กาหนดให้มีความเหมาะสม
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ข้อ 1 ในการพิ จ ารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ล ะรอบการประเมิน ได้มี การกาหนด
แนวทางให้คณบดีทุกคณะเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ในทุกพื้นที่
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
ที่ได้รับจั ดสรรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการในสังกัด และเพื่อให้แนวทางที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อ 2 ยั งไม่มีการดาเนินการทบทวนสั ดส่ว นการให้ คะแนนของบุคลากรสายวิชาการที่ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารแต่อย่างใด
ข้อ 3 มี ก ารตรวจสอบต าแหน่ งที่ มี การบรรจุ แต่ งตั้ งใหม่ แต่ ยั งไม่ มี การด าเนิ น การทบทวน
สมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบั ติงานเพิ่มเติม เนื่องจากตาแหน่งที่บรรจุใหม่ เป็นตาแหน่งที่มีการกาหนดสมรรถนะไว้
ครบถ้วนทุกตาแหน่งแล้ว
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินควรศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนดไว้ ส่ ว นการประเมิ น ด้ านงานวิ จั ย จะต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

