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ขอมูลทั่วไป

         สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง (แมฮองสอน ตาก พิจิตร แพร นาน

มุกดาหาร หนองบัวลําภู บุรีรัมย ยโสธร อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร สระแกว ระนอง พังงา สตูล ยะลา ปตตานี

สงขลา และนราธิวาส มีจํานวนบุคลากรรวมท้ังส้ิน 675 คน  จําแนกเปน

 1. สํานักงานสถาบัน เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 39 ราย

 2. วิทยาลัยชุมชน เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 319 ราย จําแนกเปน 

 3. พนักงานราชการท่ัวไป 316 (สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 23 ราย วิทยาลัยชุมชน 294 ราย)

 4. ลูกจางประจํา 1 ราย

         ภาระงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนภาระงานการจัดการในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานของคน เก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย ดําเนินการตามนโยบาย ในดานการวางแผนกําลังคน การ

จัดหาและคัดเลือกคนเขาทํางาน การพัฒนา การจายคาตอบแทน การพนสภาพ และการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบเพ่ือมุงหมายใหผูปฏิบัติงานอยูดี และเปนสวนสําคัญในความสําเร็จขององคกร

     ดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

     ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดําเนินการ

ประชุม จํานวน 5 คร้ัง จําแนกเปน

         คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563

         คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563

         คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563

         คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564

         คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564

         คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564

         คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564

         คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

         คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

       ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท้ัง 9 คร้ัง ไดมีมติอนุมัติให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 8 ราย
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 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเล่ือนวิทยฐานะเปนครูเช่ียวชาญ 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

ขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  จํานวน 1 คร้ัง คือ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ผลการประชุม 

        มีมติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนวิทยฐานะเปนครูเช่ียวชาญ จํานวน 1 คน

คือ นายอนุศักด์ิ นาคไพจิตร (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) สําหรับสาขาอ่ืนมติใหปรับปรุงผลการปฏิบัติ

เน่ืองจากผลงานอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได
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ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ 

      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  จํานวน 5 ครั้ง จําแนกเปน 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2 ครั้ง

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร  1 ครั้ง

3. สาขาวิชามนุษยศาสตร 1 ครั้ง

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  1 ครั้ง

ผลการประชุม

        มีมติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 8

คน คือ นายชยพล พุฒยอด (สาขาวิชาจังหวัดศึกษา) นางสาวสุนิสา สะแหละ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร) 

นางมยุรา คําปาน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร) นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร) 

 นายบุญญพัฒน นามวงคพรหม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร) นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล (สาขาวิชา

คอมพิวเตอร) นายมนตรี หิตายะ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร)และนางปานดี คงสมบัติ (สาขาวิชามนุษยศาสตร)

สําหรับสาขาอื่นมติใหปรับปรุงผลการปฏิบัติ เนื่องจากผลงานอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได



- 4 –

 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 

           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย

ชุมชน 6 แหง จําแนกเปน 

                    1. วิทยาลัยชุมชนนาน  

                    2. วิทยาลัยชุมชนระนอง

                    3. วิทยาลัยชุมชนสงขลา

                    4. วิทยาลัยชุมชนสตูล

                    5. วิทยาลัยชุมชนสระแกว

                    6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 

ผลการประชุม 

          มีมติให นายชาตรี เจริญศิริ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน วาท่ีรอยตรี

กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นางวรรณดี สุธาพาณิชย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

วิทยาลัยชุมชนสตูล และนายไพฑูรย ฟกเขียว ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

สําหรับผูบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เร่ือง “การพัฒนาผูนําในยุคการเปล่ียนผานสูองคกรดิจิทัล” 

ในระหวางวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2564  

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หลักเกณฑและเหตุผล

         ดวยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีดิจิทัล คร้ังท่ี 1/2564  (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส)  

 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการพัฒนาทักษะผูบริหารและ

บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท้ังในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill เพ่ือการเปล่ียนผานองคกร      

 สูวิทยาลัยชุมชนดิจิทัลในอนาคต

         ในการน้ี เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชน

และเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูบริหารท้ังในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการเปล่ียนผาน

องคกรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอยางแทจริง ดังน้ัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรจัดโครงการฝก

อบรมเชิงปฏิบัติการ (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) สําหรับผูบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง “การพัฒนา

ผูนําในยุคการเปล่ียนผานสูองคกรดิจิทัล” ในระหวางวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2564  

วัตถุประสงค

       1 เพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 

     2 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูบริหารท้ังในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการเปล่ียน

ผานองคกรสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุมเปาหมาย รวม 164 คน จําแนกเปน

                   1.ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 64 คน

                     1.1ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 1 คน

                     1.2รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 2คน

                     1.3ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน 20 คน

                     1.4รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน จํานวน 20 คน

                     1.5ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน จํานวน 1 คน

                     1.6ผูอํานวยการกองและหัวหนากลุม จํานวน 20 คน

                   2.คณะกรรมการตาง ๆ จํานวน 100 คน

รูปแบบการพัฒนา

         บรรยาย ฝกปฏิบัติ และวิธีการ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
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ระยะเวลาในการดําเนินการ / สถานท่ี 

           ในระหวางวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2564  ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ช้ัน 9

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 

ผูรับผิดชอบ

            กองบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน   

งบประมาณ

           จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนงบ

เงินอุดหนุน : คาใชจายดําเนินงาน จํานวน 13,320 บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน)  

 โดยถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง (รหัสกิจกรรมยอย 120) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

            1.ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชนมีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

            2.ผูบริหารมีความพรอมท้ังในรูปแบบ UP-SKILL และ RE-SKILL ในการเปล่ียนผานองคกร

สูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
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ภาพประกอบโครงการ
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โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ในวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หลักเกณฑและเหตุผล

       ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา

11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราช การเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวล ลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริม

และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน น้ัน

         ในการน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน

ดังน้ันกองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเห็นควรจัดโครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ในวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค

          เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยขุมชนมีทัศนคติ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและมีผล

สัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน

กลุมเปาหมาย รวม 266 คน จําแนกเปน

          1) บุคลากรสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 66 คน

          2) บุคลากรวิทยาลัยชุมชน จํานวน 200 คน
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รูปแบบการพัฒนา

         บรรยายใหความรู และวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

ระยะเวลาในการดําเนินการ / สถานท่ี 

        วันพุธท่ี 29 กันยายน 2564 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ช้ัน 10 อาคารรัชมัง

คลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ผูรับผิดชอบ

          กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

งบประมาณ

          จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  

 งบเงินอุดหนุน : คาใชจายดําเนินงาน จํานวน 14,795 บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพันเจ็ดเกาสิบหาบาท

ถวน) โดยถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง (รหัสกิจกรรมยอย 120) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

         บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและ

มีผลสัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน
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ภาพประกอบโครงการ
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

 

เร่ืองท่ี 1. การประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานเปนครูชํานาญการพิเศษ

        ปญหา : 1.ไมมีฐานขอมูลของผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีอานผลงานทางวิชาการ

                   2.ไมสามารถระบุเวลาในการอานผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิได

ขอเสนอแนะ : จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีอานผลงานทางวิชาการของสถาบัน

                   วิทยาลัยชุมชนเปนการเฉพาะ

เร่ืองท่ี 2. การฝกอบรมใหความรู

        ปญหา : 1.เน่ืองดวยสถานการณโควิด - 19 ทําใหการดําเนินงานจัดประชุมหรือโครงการ

                   ตาง ๆ มีผลกระทบทําใหไมสามารถจัดประชุมได

                   2.ปญหาในการส่ือสารกับทางวิทยาลัยชุมชนทําใหเกิดการลาชา 

 ขอเสนอแนะ : 1.ดําเนินการจัดงานประชุมแบบออนไลน (ZOOM)

                    2.มีการนําเทคโนโลยี (LINE) เขามาเปนตัวชวยในการส่ือสารและประสานงาน

                    กับทางวิทยาลัยชุมชน


