
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  31 หมู่ 6 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 
84000 โทร. 0-77278819 โทรสาร 0-77278819

อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com โดยนางสาวทิพวรรณ รอดก าเหนิด

จดหมายข่าว

ฉบับที่ 7 ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2560
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ

ในปัจจุบัน การเขียนหนังสือราชการให้ได้ดี จ าเป็นต้องอาศัยการให้ การเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้รู้ การ 
“เรียนจากหัวหน้า ศึกษาจากเรื่องเดิม” ก็ไม่อาจท าได้ เมื่อข้าราชการ พนักงานมีจ านวนมากขึ้นและผู้บังคับชามีภารกิจมาก
ขึ้นจนไม่มีเวลาตรวจแก้ร่างหนังสือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตระหนักถึงความส าคัญของหนังสือราชากรและข้อจ ากัดของเรียนรู้
ฝึกฝนดังกล่าวนี้ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
เขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์1.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด รูปแบบ และองค์ประกอบ
ของหนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 2. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และฝึกทักษะการใช้ภาษาในหนังสือราชการ ท้ังท่ีถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางภาษา และขนาบธรรมเนียมของหนังสือ
ราชการไทย 3.เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือราชการตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 40 คน 
ได้จัดไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 – 27 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา

กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีประสบการณ์มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นผู้ด าเนินการ มีวัตถุประสงค์1.เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีองค์ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศและรูปแบบการทอ่งเที่ยวในอนาคต  และเพ่ือให้บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมศรีวิชัย และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเน้นศึกษาแนวทางพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร (ผู้ก าหนดนโยบาย) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันและ
สามารถด าเนินนโยบายได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้บริหาร 3. สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในระดับ
ต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนใน พ้ืนที่  ซึ่งใน
โครงการมีการจัดเสวนา เรื่องการท่องเที่ยว 4.0 กล่าวเปิดงานโดย นายวิชวทุย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งรูปแบบการ
ด าเนินการจะเป็นการเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการท่องเที่ยว  ประเภทและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งในระดับประเทศและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  การปรับตัว
ของกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว และความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการสร้าง และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้อารยธรรมศรีวิชัยเป็นฐาน ทีมวิทยากร ประกอบด้วย คุณทิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  คุณจินตนา สุวรรณรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัด สุราษฏร์ธานีคุณอติรัตน์ 
ด่านภัทรวรวัฒน์  เจ้าของบริษัทแพห้าร้อยไร่ คุณชูศักดิ์  ชูศรี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ด าเนินรายการโดยดร. นิทัศน์ เพราแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และการบรรยาย เรื่อง อารยธรรมศรีวิชัย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย”  ซึ่งเป็นการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับอารยธรรมศรีวิชัย  ตลอดจน
กระบวนการในการสร้าง และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการประยุกต์อารยธรรมศรีวิชัยเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว  ณ  โรงแรมวังใต้ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันัที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา 

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา
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วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการโครงการตามแผนกลยุประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 

2560 ในกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก และผลประโยชน์ของสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)  ภายใต้
ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้มชุมชน:กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
บ้านกรูด ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และน าระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการด าเนินงานโดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนด
แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 งานพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามระบบ TQA
รายการกิจกรรมส่งเสริมความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)โดยได้ก าหนดชื่อ
โครงการ  “การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน” ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้หารือกัน
แล้วเห็นว่าควรเลือกพื้นที่อ าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ท า
โครงการดังกล่าว  จากข้อมูลพบว่าเทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบอุทกภัยมาก จึงได้ก าหนดพื้นที่ เทศบาลต าบลกรูดเป็นพื้นที่ เป้าหมาย  
คณะท างานได้ลงส ารวจพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยได้เข้าพบนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลกรูดและทีมบริหารเทศบาลแล้วพบว่า ความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพที่
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีมีตรงกันคือ  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านกรูด  ต าบลกรูด  อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความสวยงาม และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก 2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทั้ง
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และได้ด าเนินโครงการไปเมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 
2560 


