
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมือง

ที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิ ทธิภาพของ
การท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น 
ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
ปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ท าให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจ าเป็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา 
โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ด าเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนยังได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล การส่งเสริมทักษะ
การงานอาชีพ 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน และจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นให้อยู่กันอย่างสันติสุขได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จึงจัดท า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา
อาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ เด็กและเยาวชน และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศตอ่ไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
2.2. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน  
3.3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 
  
3. เป้าหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 180 คน ประกอบด้วย 6 โรงเรียน  
  1. โรงเรียนบ้านวังกว้าง 
  2. โรงเรียนบ้านคลองช้าง 
  3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 
  4. โรงเรียนบ้านตะโล๊ะไกรทอง 
  5. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 
  6. โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 



  3.2 เชิงคุณภาพ  
  - ผู้เรียนได้รับความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดกระบวนการคิดในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้ 
 
4. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 
4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะ

พัฒนาอาชีพ 

 4.3 ติดต่อและประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น 
 4.4 จดัเตรียมวัสด-ุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะ
พัฒนาอาชีพ 
 4.5 ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ  ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง 
   4.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
 4.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ของวิทยาลัยชุมชน วารสารประจ าเดือน เป็นต้น 
 
5. แผนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ กรกฎาคม 2562 

นางสาวสมพร โรยทั่ว 
นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ 

นางจุฑารัตน์ สาและ 
นางสาวรูสนา เซ็ง 

นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ 
 

 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจ  กรกฎาคม 2562  
3. ติดต่อและประสานงานด้านต่าง ๆ กรกฎาคม 2562  
4. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ กรกฎาคม 2562  
5. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กรกฎาคม – สิงหาคม  

2562 
 

6. ประเมินผลโครงการ และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

สิงหาคม 2562  

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2562  
   
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

6.1 นางสาวสมพร  โรยทั่ว   นักวิชาการศึกษา 
6.2 นางสาวเพ็ญสุดา  ปลื้มใจ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
6.3 นางจุฑารัตน์  สาและ   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
6.4 นางสาวรูสนา เซ็ง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
6.5 นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง 

ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านวังกว้าง   2. โรงเรียนบ้านคลองช้าง  3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์          
4. โรงเรียนบ้านตะโล๊ะไกรทอง 5. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน  6. โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 

 
8. งบประมาณ/แหล่งท่ีมา 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ โดยเบิกจาก: เงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
เป็นจ านวนเงิน 180,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกจิกรรมร่วมกัน 
1 - ค่าอาหารกลางวัน 100บาท x 1 มื้อ x 20 คน  2,000  2,000 
2 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 20 คน  1,000  1,000 
      
 รวมเป็นเงินทั้งหมด  3,000  3,000 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ  “การท าขนมเพื่อการประกอบอาชีพ” 
1 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 10 มื้อ x 35 คน x 2 โรงเรียน   17,500  17,500 
2 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน x 30 ชม. x 300 บาท x 2 

โรงเรียน  
18,000   18,000 

3 - ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะ 1,000 บาท x 2 
โรงเรียน 

 2,000  2,000 

4 - ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ 4,000บาท x 2 โรงเรียน   8,000 8,000 
      
 รวมเป็นเงินทั้งหมด 18,000 19,500 8,000 45,500 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพ “กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร” 
1 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 10 มื้อ x  35 คน x 4 

โรงเรียน  
 35,000  35,000 

2 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน x 30 ชม. x 300 บาท x 4 
โรงเรียน  

36,000   36,000 

3 - ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและค่าพาหนะ 1,000 บาท x 4 
โรงเรียน 

 4,000  4,000 

4 - ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ 4,000บาท x 4 โรงเรียน   16,000 16,000 
      
 รวมเป็นเงินทั้งหมด 36,000 39,000 16,000 91,000 



ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ 
1 - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 2 มื้อ x 22 คน  4,400  4,400 
2 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 4 มื้อ x  22 คน   2,200  2,200 
3 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 12 ชม. x  600 บาท  7,200   7,200 
4 - ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน x 1,200 บาท  1,200  1,200 
5 - ค่าเดินทางผู้เข้ารว่มประชุม  ไป – กลับ (300 บาท x 2 

วัน x 18 คน)  
 10,800  10,800 

6 - ค่าวัสดุ – อุปกรณ์    9,900 9,,900 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,200 18,600 9,900 35,700 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเพื่อติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 - ค่าอาหารกลางวัน  100 บาท  x 1 มื้อ x 20 คน  2,000  2,000 
 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x  20 คน  1,000  1,000 
 - ค่าเอกสารจัดท้ารายงาน 300 บาท x 6 โรงเรียน   1,800 1,800 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด  3,000 1,800 4,800 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กิจกรรม 1+2+3+4+5 61,200 83,100 37,800 180,000 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 180 คน บันทึกการลงลายมือชื่อ แบบบันทึกการลงลายมือชื่อ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร 

ร้อยละ 80 สังเกต 
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมปฏิบัติ 

3. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะ
พัฒนาอาชีพ 

6 เล่ม   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
 10.2 ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดในการท้างานร่วมกันกับผู้อื่น 
 10.3 นักเรียนสามารถสร้างงานและอาชีพให้กับตนเองมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

 

 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ผู้เสนอโครงการ 

       ( นางสาวสมพร โรยทั่ว ) 
      นักวิชาการศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายชยพล  พุฒยอด ) 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 

 

ลงชื่อ  ................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

       ( ผูช้่วยศาสตราจารย์ประยูร ด ารงรักษ์ ) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ถนนปากน้ า ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  ปัตตานี โทร. 073-460205    

ที ่      อว.0610.12/……………………..                       วันที่   8 กรกฎาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 เรื่องเดิม    - 

ข้อเท็จจริง   ตามที่ สถาบันเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256 2 ให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานี          
เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ นั้น 

ข้อพิจารณา  ในการนี้ ส านักอ านวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

รายละเอียดกิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่ด าเนินการ  
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

12 กรกฎาคม 
2562 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

2. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “การท าขนมเพ่ือ
การประกอบอาชีพ” 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2562 

1. โรงเรียนบ้านวังกว้าง  
2. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน  
3. โรงเรียนบ้านควนแปลงงู  
4. โรงเรียนบ้านคลองช้าง  
5. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 
6. โรงเรียนตะโล๊ะไกรทอง โรงเรียน 

3. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2562 

1. โรงเรียนบ้านวังกว้าง  
2. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน  
3. โรงเรียนบ้านควนแปลงงู  
4. โรงเรียนบ้านคลองช้าง  
5. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 
6. โรงเรียนตะโล๊ะไกรทอง โรงเรียน 

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ 

สิงหาคม – กันยายน 
2562 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

5. ประชุมเพ่ือติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
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บันทึกข้อควำม 



 2. ขออนุมัติใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการครั้งนี้  โดยเบิกจาก: เงินรับฝากของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี  ในวงเงินจ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)        

ข้อเสนอ  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตจิัดโครงการ 

 

                                                                                        
               ( นางสาวสมพร โรยทั่ว ) 
            นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนราชการ  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ถนนปากน้ า ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง ปัตตานี โทร. ๐-๗๓๔๖-๐๒๐๕    

ที ่ 0595.12/                                  วันที่    2  พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

  เรื่องเดิม   ตามที่ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
ในระหว่างวันที่ 14 -15  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสันติ  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นั้น 

ข้อเท็จจริง  ในการนี้ ข้าพเจ้านางสาวสมพร โรยทั่ว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
ติดยืมเงินทดรองจ่ายโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้   จึงขออนุญาตให้ 
นางโนรี  มะเด็ง  ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้ขออนุมัติยืมเงินเพ่ือทดรองเป็นค่าใช้จ่ายใน         
การด าเนินการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี      
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ในระหว่างวันที่  14 -15  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสันติ        
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ข้ออนุมัติ  เพ่ือให้ด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดังนี้      

1. เรียนเชิญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี     
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 2. เรียนเชิญวิทยากร อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา
ของโครงการฯ ดังกล่าว 

3. ขออนุมัติยืมเงินส าหรับด าเนินโครงการฯ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 33,600 บาท (สามหม่ืน
สามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เงินรายได้
สถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าที่พัก  
และค่ าวัสดุ - อุปกรณ์ ในการด าเนิน กิจกรรมตามที่ จ่ ายจริง และขอถัว เฉลี่ ยจ่ ายทุ กรายการ โดยมี                     
นายชยพล พุฒยอด  นางอุราภรณ์  บุญด า และนางสาวสมพร  โรยทั่ว เป็นกรรมการตรวจรับ 

5. ขออนุมัติให้ใช้รถยนต์ราชการเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ  จ านวน 1 คัน ดังนี้ 
- รถยนต์ราชการทะเบียน กค 6277 ปัตตานี โดยมีนายซอฟฟ้ี มะลาลม เป็นพนักงาน

ขับรถยนต์  และมีนางสาวสมพร  โรยทั่ว เป็นผู้ควบคุมรถ  

 ข้อพิจารณา  เห็นควรพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานตามข้ออนุมัติ 1, 2, 3, 4 และ 5 เพ่ือให้          
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ข้อเสนอ   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

บันทึกข้อควำม 



 

                                                                                                        
          ( นางสาวสมพร โรยทั่ว ) 
                                                                                นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี   

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  
ระหว่างวันที่ 14 -15  พฤษภาคม  2562   
ณ ห้องประชุมสันติ  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

**************************************** 
 

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหาร แนวทางการขับเคลื่อนของ

สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี แบบมุ่งเน้นผลงานและจุดเน้นการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

09.30 น. – 12.00 น. รับฟัง การบรรยายเรื่อง อุดมศึกษาไทยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง, การขับเคลื่อน 
สกอ. ไปสู่กระทรวงอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไทย วิทยาลัยชุมชนต้อง
ปรับตัว โดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 

เวลา 13.00 น. – 16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ระดมความคิดเห็น 5 ปี ข้างหน้าวิทยาลัยชุมชน ควรเป็น
อย่างไร ด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
โดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ด ารงรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
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วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เวลา 08.30 น. – 10.30 น. รับฟังการบรรยาย ข้อมูลประกอบการท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  และการท าแผน

ยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ SWOT โดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด     
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

เวลา 10.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ปัญหาและอุปสรรค์ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
- น าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค์    
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยตัวแทนกลุ่ม 
 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อจัดท ารายละเอียดการท าแผนกลยุทธ์

การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) 
โดย โดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ด ารงรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
 

เวลา 14.00 น. – 15.00 น. - น าเสนอรายละเอียดการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  
 

เวลา 15.00 น. – 15.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
โดย รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. -  พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี    
(พ.ศ. 2563 – 2567)  
โดย รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ด ารงรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 
 

เวลา 16.30 น.  พิธีปิดการประชุม  
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ :    1. เวลา 10.30 - 10.45 และเวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

        2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 



 
 

ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
ที่ 064 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

.........................................................................................  

 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5  ปี
(พ.ศ. 2563 – 2567) เพ่ือทบทวนและปรับปรุง ใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในช่วงระยะเวลา 5  ปี คือ       
พ.ศ. 2563 – 2567  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด จึงแต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ระยะ 5 ป ี           
(พ.ศ. 2561-2562)  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา นโยบาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้กับคณะท างาน   ประกอบด้วย 
   1.1 นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
   1.2 รศ.สมเกียรติ  พ่วงรอด  รองประธานกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
      1.3 รศ.อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา      
       1.4 นายพิทักษ์  ก่อเกียรตพิทักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.5 นายภูเบศ  จันทนิมิ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน    
      1.6 นายจริทร  ปราชญ์เปรื่อง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 1.7 นายเกลี่ยเกียรติ  แซ่แต้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.8 นายโกวิท  แย้มกลิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.9 นายวิบูลย์  บุญมี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.10 นายชนธัญ  แสงพุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.11 นายอนุกูล  สนิทพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
          2. คณะท างานฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย ตามภารกิจหลักเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย รวบถึงอ านวยการ ควบคุม วางแผน ติดตาม ก ากับ การจัดท า
แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ให้บุคลากรเข้าใจ เป็นกรอบในการด าเนินงาน ตลอดจนถึง
ส่งเสริมการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  2.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์ ประธานกรรมการ 
  2.2 รองศาสตราจารย์เทพกร ทิพยาภินันท์ กรรมการ 
         /2.3 นายสุทธิศักดิ์ 
    2.3 นายสุทธิศักดิ ์  น้ าทิพย์  กรรมการ 

2.4 นายชยพล   พุฒยอด  กรรมการและเลขานุการ 



  
3. คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 

2567) มีหน้าที่จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประมวลสภาพปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรม ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกร่างแผนกลยุทธ์ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2563 – 2567) ประกอบด้วย 
  3.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์ ประธานกรรมการ 
  3.2 รองศาสตราจารย์เทพกร ทิพยาภินันท์ กรรมการ 
    3.3 นายสุทธิศักดิ ์  น้ าทิพย์  กรรมการ 
     3.4 นายชยพล   พุฒยอด  กรรมการ 
  3.5 นางสาวฉวีวรรณ  ขวัญชุม  คณะท างาน 
    3.6 นางสาวภรตา  อภิรักษากุล คณะท างาน 
     3.7 นางสุวรรณี   วัชรีบ ารุง คณะท างาน 
    3.8 นางสาวลาตีปะห์  ดอแม  คณะท างาน 
  3.9 นายสุริยา   หว่าหล า  คณะท างาน 
  3.10 นางสุภณิดา  วงษ์เดิม  คณะท างาน 
  3.11 นางสาวฮานีซะห์      บินยูโซ๊ะ  คณะท างาน 
  3.12 นางสาวซัลซาบีล      สะแม  คณะท างาน 
   3.13 นายวทญัญู  หมัดชูโชต ิ คณะท างาน 
   3.14 นางสาวรัตนาภรณ์  แพงมาก  คณะท างาน 
  3.15 นางแวสาระห์  นิอามัน  คณะท างาน 
  3.16 นางสาวนันทิชา  บุญละเอียด คณะท างาน 
  3.17 นายปทุมณัฐราช  นิยมเดชา คณะท างาน 
   3.18 นายสาเหะนาวาวี  สาเหะอามิ คณะท างาน   
     3.19 นางนุริสาน  ดือราแม  คณะท างาน 
   3.20 นางโนร ี   มะเด็ง  คณะท างาน 
  3.21 นางสางเพ็ญสุดา  ปลื้มใจ  คณะท างาน 
    3.22 นางซูไบดะห์  จะปะกียา คณะท างาน 
  3.23 นางอุราภรณ ์  บุญด า  คณะท างาน 
  3.24 นางจุฑารัตน์       สาและ  คณะท างาน 
  3.25 นางสาวซุฟเฟียนี       สนิ  คณะท างาน 
  3.26 นางสาวรูสนา  เซ็ง  คณะท างาน 
  3.27 นางสาวอัสมา  เหนื่องตีบ คณะท างาน 
  3.28 นางสาวสมพร  โรยทั่ว  คณะท างานและเลขานุการ 
 
 
 
          /4. คณะท างาน 



4. คณะท างานฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  ให้ถูกต้องตามระเบียบ  
ประกอบด้วย 
  4.1  นางสุภณิดา  วงษ์เดิม  ประธาน 
  4.2  นายสาเหะนาวาวี  สาเหะอามิ คณะท างาน 
  4.3  นางนูริสาน   ดือราแม  คณะท างาน 
  4.4  นางโนรี   มะเด็ง  คณะท างานและเลขานุการ 
 

5. คณะท างานฝ่ายประเมินผลโครงการฯ  มีหน้าที่  จัดท าแบบประเมินผล ประเมินกิจกรรม สรุปผลและ
รายงานผลกิจกรรม ประกอบด้วย 

  5.1 นายชยพล  พุฒยอด  ประธาน 
     5.2 นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ คณะท างาน 
  5.3 นางสาวสมพร โรยทั่ว  คณะท างานและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ต่อไป 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


