รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สารบัญ

เรื่อง
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4. โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน
7. โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน
9. โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)”

หน้า
1
1
3
4
7
10
13
16
19

1 |Page

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง (แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ น่าน
มุกดาหาร หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ยโสธร อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร สระแก้ว ระนอง พังงา สตูล ยะลา ปัตตานี
สงขลา และนราธิวาส) มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 675 คน จำแนกเป็น
1. สำนักงานสถาบัน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 39 ราย
2. วิทยาลัยชุมชน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 319 ราย จำแนกเป็น
3. พนักงานราชการทั่วไป 31๗ (สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2๓ ราย วิทยาลัยชุมชน 294 ราย)
4. ลูกจ้างประจำ 1 ราย
ภาระงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นภาระงานการจัดการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของคน เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ดำเนินการตามนโยบาย ในด้านการวางแผนกำลังคน การ
จัดหาและคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การพ้นสภาพ และการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ดี และเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จขององค์กร

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้
ดำเนินการประชุม จำนวน ๑๐ ครั้ง จำแนกเป็น
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2๔ มกราคม 256๒
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 256๒
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 256๒
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 256๒
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ ๓1 พฤษภาคม 256๒
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม 256๒
ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 256๒
ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ 2๗ กันยายน 256๒
ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 256๒
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 256๒
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๑๐ ครั้ง ได้มีมติอนุมัติ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้
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1. อนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน
๑๕ ราย คือ ๑) นางสาวปิยะกาญจน์ เจนถาวร ๒) นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ ๓) นายคุณกร บุญยิ้ม ๔) นาย
วันชนะ หลีเอบ ๕) นางสาวสุกัญญา ชอบธรรม ๖) นางสาวชุดาภรณ์ ทองจุน ๗) นางกรรณิการ์ เศวตปวิช ๘)
นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ๙) นางศศิประภา มุขอาษา ๑๐) นางสาวสาธิกา คงคุณ ๑๑) นางสาวจรเลข
สกนธวุฒิ ๑๒) นายอาสมิง มะแซ ๑๓) นางสุภณิดา วงษ์เดิม ๑๔) นางปาริชาติ ชู สุวรรณ และ ๑๕) นางสาว
สุนิสา ประทีป ณ ถลาง
๒. สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓. การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ราย
๔. การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑ ราย
๕. การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระดับสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๖. การกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน
๗. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจราณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๒
๘. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
๙. การขอรับจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. การวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๑๑. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๑6 ราย
๑๒. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖
ราย
๑๓. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย
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ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ในปีงปบระมาณ พ.ศ. 256๒ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จำนวน ๒๓ ครั้ง จำแนกเป็น
1. สาขาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๔ ครั้ง
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ๘ ครั้ง
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ ครั้ง
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒ ครั้ง
6. สาขาวิชาเกษตรกรรม ๒ ครั้ง
๗. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๑ ครั้ง
๘ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๑ ครั้ง
๙. สาขาวิชากฎหมาย ๑ ครั้ง
ผลการประชุม มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็น
- ครูชำนาญการ จำนวน ๑๖ คน คือ ๑) ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว ๒) นายไพฑูรย์ ฟักเขียว ๓) นางสาว
ดวงเดือน ทองเจิม ๔) นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒ นา ๕) นางปานดี คงสมบัติ ๖) นางสาวนพรัตน์ พิมพ์ สุ ข
๗) นางสาวจันทร์จิรา สอนสวัสดิ์ ๘) นางขนิษฐา นครประสาท ๙) นางสาวอนงค์ น้อยสำแดง ๑๐) นายปริวัฒน์
ช่างคิด ๑๑) นายสุริยา หว่าหล้ำ ๑๒) นายอุใบ หมัดหมุด ๑๓) นายวสันต์ บุญล้น ๑๔) นางสาวนุชรี คงมณี
๑๕) นายสุวภัทร นารีรัมย์ และ ๑๖) นายตวงวิทย์ เสียงสนั่น
- ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ คน คือ ๑) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
๒) นางสาวนงนุ ช ถวิ ล วรรณ์ (สาขาคณิ ต ศาสตร์ ) ๓) นางกิ ต ติ ย า ฤทธิ ภ ั ก ดี (สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ )
๔) นายกฤษฎา หนูประสริฐ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์) ๕) นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
๖) นางสาวอภิญญา จงพัฒนากร (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
- ครูเชี่ยวชาญ ๒ ราย คือ ๑) นายทิวากร เหล่าลือชา (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) และ ๒) นายธวัชชัย
จิตวารินทร์ (สาขาววิชาวิทยาศาสตร์) สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประชุม
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โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบนวิชาการการป้องกันประเทศ
หลักการและเหตุ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดินมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทย
ในแต่ละยุคสมัยได้ปกครองแผ่นดินด้วยพระปรีชาสามารถทำให้คนไทยมีผืนแผ่นดินได้อาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็น
เป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นที่เทิดทูน
อย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะทำงานเป็นข้าของ
แผ่นดิน ทำงานต่อพระเนตรพระกรรณพระมหากษัตริย์ในการให้บริการดูแลประชาชน จึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และให้มีความตระหนักและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกครองประเทศและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ นานัปการ
เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข และมีความเป็นชาติไทยจวบจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิร าลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู ่ดี
มีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์ทรงมีประราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่ นคงเป็นปึกแผ่น
มีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อ
ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน
และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด โครงการจิตอาสา “เราทำ
ความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตน
และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปขยายผลต่อไป
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนงานการจัดอบรมเพื่อขยายผลโครงการจิตอาสา ๙๐๔ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน
ส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรหลัก เลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บ ริห ารทุกองค์กรที่อยู่ในสังกัด ผู้บ ริห ารสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จึงเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในหัวข้อ
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“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้และ ให้มีความตระหนักและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บ ุค ลากรของสำนั ก งานสถาบัน วิ ทยาลั ยชุ มชนมี ความรู ้แ ละความเข้ า ใจเกี่ย วกับสถาบั น
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และให้มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา ตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและสามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๕๔ คน

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวน ๘,๖๗๐ บาท (แปดพันหก
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จำแนกเป็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๔ คน * ๓๕ บาท)
= ๑,๘๙๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (๕๔ คน * ๑๒๐ บาท)
= ๖,๔๘๐ บาท
- ค่าทางด่วน (รถ ๓ คัน)
= ๓๐๐ บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุ ค ลากรของสำนั ก งานสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และให้มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
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๒. บุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการเป็นจิตอาสาตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและสามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดี
ภาพประกอบโครงการ
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน 256๒
ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
............................................

หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า “ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครู
เชี่ยวชาญ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นครูชำนาญการพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึ งเห็ นสมควรจั ดโครงการพั ฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการพิเศษ

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ
๒. ๒ สามารถวิ เคราะห์ บทบาทหน้ าที ่ ความรั บผิ ดชอบและวางแผนพั ฒนาคุ ณภาพการปฏิ บ ั ติ ง า น
ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิธีดำเนินการ
๑.
2.
๓.
4.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา กับวิทยากร
การฝึกปฏิบัติ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำเสนอผลงาน
การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่าง
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5. การประเมินและการทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย รวม ๘๑ คน
๑. ผู้บริหารสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. บุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
5. วิทยากรประจำหลัก วิทยากรประจำกลุ่ม

จำนวน ๑ คน
จำนวน ๓ คน
จำนวน ๑ คน
จำนวน ๖3 คน
จำนวน ๑๓ คน

ระยะเวลา / สถานที่
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน 256๒ ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน

หลักสูตร
หลักสูตรที่จะใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้ ได้ใช้หลักสูตรของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาเป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ใน ๒ ประเด็น คือ
๑. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการพัฒนารายละเอียดของรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
และ มคอ. ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาตามข้อ ๑ จำนวน ๑ หน่วยการเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
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ภาพประกอบโครงการ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
....................................................
หลักการและเหตุผล
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และ
ประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยาก
ของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการเขียนคำบรรยายลักษณะงานแล้ว นั้น
เพื่อให้การเขียนคำบรรยายลักษณะงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้อง กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึ ง
เห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงานขึ้น ระหว่างวันที่
๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนคำบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประเมินค่างานได้
อย่างแท้จริง
วิธีดำเนินการ
๑. การบรรยาย
๒. ฝึกปฏิบัติเขียนคำบรรยายลักษณะงาน
๓. นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
๔. ตอบข้อซักถาม
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายเจริญชัย วงษ์จินดา)
๓. รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ)
๔. ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล)
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๕. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓๓ คน จำแนกเป็นดังนี้
๑) กองอำนวยการ
จำนวน ๖ คน
๒) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๗ คน
๓) กองคลังและบริหารสินทรัพย์
จำนวน ๖ คน
๔) กองแผนงานและงบประมาณ
จำนวน ๕ คน
๕) กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
จำนวน ๔ คน
๖) กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
จำนวน ๔ คน
๗) หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวน ๑ คน
ระยะเวลา / สถานที่
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวน ๑๑๕,๓๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง กิจกรรมย่อย ๑๑๘
ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสามารถเขียนคำบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประเมินค่างานได้อย่าง
แท้จริง
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โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยชุมชนตราด
และหน่วยจัดการศึกษา จังหวัดตราด
---------------------------------------หลักการและเหตุ
องค์กรที่มีการดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียง จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อมีการบรรจุข้าราชการใหม่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
แนวทางในการปฏิบัติ งาน วินัย สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมี
ความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ดังนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้น
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการ แนวทางในการปฏิบัติงาน วินัย สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการ
๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีความภาคภูมิใจในองค์กร
และความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร

วิธีดำเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.

การบรรยายให้ความรู้
การปฏิบัติการกลุ่ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา
การศึกษาดูงาน
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กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน
๑. ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ระยะเวลา / สถานที่ / งบประมาณ
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยชุมชนตราด และหน่วยจัดการศึกษา จังหวัดตราด โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบดำเนินงาน ๒๒๑,๐๖๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบ บาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูผู้ช่วยได้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการ
๒. ครูผู้ช่วยได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๓. ครูผู้ช่วยได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีความภาคภูมิใจในองค์กร และความ
สามัคคีในหมู่คณะ
๔. เสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร
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โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
....................................................

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อ ย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลารที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการถ่ายทอดและแบ่งปันจากอดีตผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อพัฒนาบุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
คุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากร
2. เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่จริง

เป้าหมาย บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน รวม ๒๙๙ คน จำแนกเป็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง
วิทยากร

จำนวน ๓ คน
จำนวน ๒ คน
จำนวน ๔๗ คน
จำนวน ๒๔๐ คน
จำนวน ๗ คน
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รูปแบบการพัฒนา
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ และวิธีการ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ระยะเวลาในการดำเนินการ / สถานที่
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื ้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเกิดจากบูรณาการการจัดการความรู้
สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติได้จริง
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โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร "การจัดทำต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)”
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องพาเลซ ๒ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีน โยบายนำสมรรถนะมาใช้ในการบริห ารและพัฒ นาบุคลากร โดยได้กำหนดให้มีต้นแบบ
สมรรถนะบุคลากร ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งใช้กับทุกตำแหน่ง ของบุ ค ลากร
สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ใช้เฉพาะกับสายงาน สายอาชีพที่แตกต่า งกัน และ
สมรรถนะบริหาร (Management Competency) ใช้กับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ และส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิง
สมรรถนะให้กับบุคลากรและองค์กร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรจำเป็นต้องจัด โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร การจัดทำต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อก่อเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
ต้นแบบสมรรถนะรายบุคลากร
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความรู ้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะการพั ฒ นาต้ น แบบสมรรถนะและ
แผนพัฒนารายบุคคล เทคนิคการประเมินผลเชิงสมรรถนะ สนองตอบนโยบายขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวสนองตอบเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒.๒ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถ
๒.๒.๑ มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับต้นแบบสมรรถนะ
๒.๒.๒ มีทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๓ การพัฒนาการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของตัวเองและทีมงาน
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๓. โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กล่าวรายงาน
โดย รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายเจริญชัย วงษ์จินดา)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. จัดกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาทีมงาน แนวคิด HR ๔.๐
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดกลุ่มกิจกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. จัดกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ต้นแบบสมรรถนะ
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย หลักการ เทคนิคการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย แนวคิด หลักการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปราย ผลงาน รับฟังข้อเสนอแนะ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๔. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๕. งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน
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๖. กลยุทธ์/วิธีการฝึกอบรม
เน้น การเรีย นรู้จ ากการฝึกปฏิบ ัติจริง (Action Learning Workshop) ขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย การเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิด การบรรยายและการอภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีศึกษา
ความสำเร็จ (Best Practices) การประชุมปฏิบัติการเพื่อนำประสบการณ์จริงมาวิเคราะห์เรียนรู้ร่ว มกัน ใน
ประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญ การวางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาที่เกิดการร่วมคิดซึ่งจะผูกพันเป็น
พันธกิจที่จะต้องร่วมทำและร่วมรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
๗. เป้าหมาย
บุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๘. ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการพัฒนา จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถจัดทำต้นแบบสมรรถนะและแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล ปรับตัวและตอบสนองต่อสภาวการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
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ภาพประกอบโครงการ

