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เอกสารหมายเลข มคอ.2 

 
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  -ไมํมี- 

หมวดที ่1.ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in General Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)      :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  (การจัดการทั่วไป) 
ชื่อยํอ (ไทย)       :  อ.บธ. (การจัดการทั่วไป) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Associate of Business Administration (General Management) 
ชื่อยํอ (อังกฤษ)   :  A.B.A.(General Management) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
- ไมํมี - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไมํน๎อยกวํา 90 หนํวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลักเป็นตําราภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถฟัง พูด อําน เขียนและเข๎าใจภาษาไทย                    
ได๎เป็นอยํางดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
- ไมํมี - 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  ปรับปรุงจากหลักสูตร การจัดการทั่วไป พ.ศ.2549 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ กลั่นกรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2556 
 สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 5 วันที่ 9 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชา   
การจัดการทั่วไป ในปีการศึกษา 2556 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  พนักงานด๎านเทคนิคในฝุายจัดการทั่วไปขององค์การธุรกิจตํางๆ เชํน พนักงานในฝุายงานคลังสินค๎า 

พนักงานในฝุายงานการผลิต พนักงานในฝุายงานการตลาด เป็นต๎น 
(2)  พนักงานปฏิบัติการในองค์การสํวนราชการ เชํน เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ เจ๎าหน๎าที่ในฝุายงานธุรการ

เจ๎าหน๎าที่ในฝุายงานบริหารบุคคล เป็นต๎น 
(3)  ประกอบอาชีพสํวนตัว 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

1 นางกัญชลิกา  กราบไกรแก๎ว 
3411200336489 
 

ครู คศ.1 
 
 

-บริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 
 
-บริหารธุรกจิ
บัณฑิต 

การจัดการ
ทั่วไป 
 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

2550 
 
 

2543 

2 นางสาวนัสรินทร์  ซูมา 
1960500002215 
 

- 
 
 

-บริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 
-นิติศาสตร
บัณฑิต 

บริหารธรุกิจ 
 
นิติศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ํ
  
 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

2553 
 

2549 
 

3 นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี 
3961100132119 

- -บริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 
 
-บริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต 

บริหารธรุกิจ 
 
 
การตลาด 

  มหาวิทยาลัยสงขลา   
นครินทร ์

  
 มหาวิทยาลัยสงขลา 
 นครินทร ์

2552 
 
 

2547 

 

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส ได๎แกํ  หนํวยจัดการศึกษาอําเภอเมือง  หนํวยจัดการศึกษาอําเภอรือเสาะ  หนํวยจัดการศึกษาอําเภอ
สุไหงโก-ลก 
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11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากรายงานการเปลี่ยนแปลงกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 10 กลําววํา ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหวํางประเทศจากการเป็นสมาชิกภายในกลุํมข๎อตกลง
การค๎าและข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีกับประเทศตําง ๆ จํานวนมาก อาทิ ความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านใน
อาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ความรํวมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ลุํมแมํนํ้าโขง (Great Mekhong 
Sub – region: GMS) ความรํวมมือทางเศรษฐกิจในกลุํมบังคลาเทศ-อินเดีย-พมํา- ศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC) 
รวมทั้งบทบาทในองค์การสหประชาชาติ การเป็นผู๎ประสานงานประชุม เอเชีย -ยุโรป (ASEM) การประชุม 
UNCTAD การประชุมกลุํมประเทศไมํฝักใฝุฝุายใด เป็นต๎น จึงทําให๎ประเทศไทยสามารถขยายโอกาสเข๎าไปมีสํวน
รํวมในการกําหนดกติกาด๎านตํางๆของโลกให๎สอดคล๎องกับผลประโยชน์ของประเทศและเป็นโอกาสให๎ประเทศไทย
ดําเนินนโยบายการค๎าเชิงรุกและการขยายตลาดสํงออกโดยให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร๎อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเพ่ิมคุณคําและมาตรฐานสินค๎าและบริการบน
ฐานความรู๎และความเป็นไทยที่สอดคล๎องกับศักยภาพและความเป็นไปได๎ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการ
สร๎างความเข๎มแข็งของโครงสร๎างเศรษฐกิจไทยให๎สามารถแขํงขันในเวทีโลกได๎ รวมทั้งชํวยสํงเสริมให๎ไทยเป็น
ศูนย์กลางด๎านตํางๆ เพ่ิมขึ้นอยํางไรก็ดี ประเทศไทยจําเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ทางการค๎าและมาตรฐานทางการเงินใหมํของโลกต๎องวางยุทธศาสตร์การแขํงขันเพ่ือดึงดูดเงินทุนและการลงทุน
โดยตรงจากตํางประเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการสร๎างความแข็งแกรํงของเศรษฐกิจไทยปรับปรุงระบบบริหาร
เศรษฐกิจสํวนรวมให๎สร๎างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลํองตัวและมีเสถียรภาพโดยเฉพาะการกํากับดูแลการ
เคลื่อนย๎ายเงินทุนการพัฒนาตลาดการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลให๎เชื่อมโยงตลาดการเงินระหวํางประเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสร๎างความเข๎มแข็งและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลของภาคธุ รกิจเอกชนและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

สําหรับจังหวัดนราธิวาสเป็นกลุํมจังหวัดในเขตชายแดนภาคใต๎  ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม
ประมาณ  82 % ของประชากรทั้งหมด  ประชากรมีภาษาพูดที่หลากหลาย  เชํน  ภาษาเจ๏ะเหของกลุํมไทยพุทธ
ดั้งเดิม  และเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นของอําเภอตากใบ  สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช๎ภาษาที่เรียกวํา 
“ภาษามาลายูถิ่น” หรือ “ภาษายาวี”ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งคล๎ายคลึงกับภาษามาลายูในประเทศมาเลเซีย  
อินโดนีเซีย  และบรูไน  ทําให๎เป็นข๎อได๎เปรียบในการทําการค๎ากับประเทศดังกลําว  มีการประกอบอาชีพด๎าน
การเกษตร โดยมีพืชผลหลัก  คือ  ยางพารา  ข๎าว  ปาล์มน้ํามัน  ไม๎ผล ได๎แกํ ลองกอง  เงาะ และทุเรียน   

ด๎านอุตสาหกรรมของจังหวัดสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กสํวนภาคบริการจังหวัด
นราธิวาสมีการค๎าสํงและค๎าปลีก  เป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ  รองลงมาจากสาขาเกษตรกรรม  โดยการค๎าสํวน
ใหญํเป็นการค๎าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  การประมง  ดังนั้นการค๎าและการบริการจึงมีทั้งการการค๎า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  และการค๎าขายในจังหวัด  และต๎องมีการใช๎บุคลากรจํานวนมาก หากในอนาคต
แรงงานไทยยังไมํมีการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะมีผลทําให๎แรงงานตํางชาติเข๎ามาทํางานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมรองรับการจัดการด๎านแรงงานให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีคุณภาพตรงกับความต๎องการ
ของสถานประกอบการ จําเป็นที่จะต๎องปรับปรุงพัฒนาการจัดการด๎านการศึกษาให๎มากขึ้น และหนึ่งในสาขาที่ต๎อง
มีการปรับปรุงคือสาขาการบริหารธุรกิจ เพราะนอกจากจะทํางานในหนํวยงานตํางๆ ได๎แล๎ว ยังสามารถปรับตัวเป็น
ผู๎ประกอบการได๎อีกด๎วย 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสถานการณ์ดังกลําว เป็นสํวนหนึ่งทําให๎จังหวัดนราธิวาสได๎กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็น
การจัดทํายุทธศาสตร์ภายใต๎การมองถึงปัญหา จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของจังหวัดอยํางรอบคอบ 
สรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่สําคัญ 5 ประการ เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
  1  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 
  2  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  3  สํงเสริมและการพัฒนาการศึกษาวิจัย 
  4  การทดสอบมาตรฐานความรู๎และมาตรฐานฝีมือแรงงานกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน 
  5  สร๎างเครือขํายการพัฒนามาตรฐานและยกระดับฝีมือแรงงาน 

12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมีสํวนรํวมในการสํงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์และ   

กลยุทธ์ของจังหวัดให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได๎ทําการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่ วไปให๎มี     
ความสอดคล๎องกับสถานการณ์และความต๎องการตามยุทธศาสตร์ดังกลําวข๎างต๎น 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง ตํอการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ

และสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตํางๆ ไมํวําจะเป็นความเจริญก๎าวหน๎าทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสภาพแวดล๎อมดังกลําว และเพ่ือรองรับการแขํงขันในระบบการค๎าเสรี
ที่จะเข๎ามามีบทบาท อันจะสํงผลกระทบตํอธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ จึงมุํงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากร
ทางด๎านการจัดการทั่วไป ที่มีความพร๎อมที่จะปฏิบัติงานในองค์การทางธุรกิจ มีความเข๎าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
และสามารถปรับตัวเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ เพ่ือประยุกต์ใช๎กับองค์การธุรกิจ พร๎อมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่วไปในครั้งนี้นอกจากจะสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

จังหวัดนราธิวาสแล๎ว ยังมีความสอดคล๎องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่เน๎นการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนในจังหวัด ทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการนํา
หลักการจัดการทั่วไปไปประยุกต์ในงานด๎านธุรกิจในชุมชน รวมทั้งมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดี เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนให๎มีความเข๎มแข็ง และนําความรู๎ที่ได๎รับเป็นพ้ืนฐานในการ
แสวงหาความรู๎อื่นๆ เพ่ิมเติมได๎ตลอดชีวิต 
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13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป งานวิชาการและจัดการเรียนการสอน 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 - ให๎บริการหลักสูตรอื่นในรายวิชาการบริหารธุรกิจ เชํน รายวิชาหลักการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์  
เป็นต๎น 

 
 13.3 การบริหารจัดการ  
             ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน๎าสาขาวิชาเป็นผู๎รับผิดชอบหลักโดยทํางาน
ประสานกับอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  อธิบายเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ  เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที2่. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุํงพัฒนาด๎านการจัดการ เน๎นจริยธรรมทางธุรกิจ สร๎างสรรค์อาชีพเพ่ือชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให๎ผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่ 
1.2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักทฤษฎีของศาสตร์ทางธุรกิจ 

1.2.2 มีความชํานาญในหน๎าที่งานด๎านตําง ๆ ของศาสตร์การจัดการธุรกิจ 

1.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.2.4 สามารถใช๎ความรู๎ ความเข๎าใจในด๎านการบริหารไปใช๎ในการประกอบธุรกิจสํวนบุคคลได๎ 

1.2.5 มีทักษะทางด๎านการติดตํอสื่อสารทางธุรกิจอยํางมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์อยํางสร๎างสรรค์

ในการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน 

1.2.6 สามารถบูรณาการความรู๎ทางด๎านการจัดการธุรกิจ เพ่ือให๎มีแนวคิดที่สมบูรณ์มากขึ้น 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปให๎มี
มาตรฐานไมํต่ํากวําที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ 
มคอ.1 ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5ปี 
- นําผลที่ได๎จาก มคอ.7 มา

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของธุรกิจ และ
สถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงตาม
ความต๎องการของ
ผู๎ประกอบการด๎านบริหารธุรกิจ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู๎ประกอบการที่มีตํอ
ความรู๎ทักษะความสามารถใน
การทํางานของผู๎สําเร็จ
การศึกษา โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1ระบบ 

ใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค
การศึกษาฤดูร๎อน  หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อนมีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     - ไมํมี – 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

      2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน ตุลาคม – เดือนมกราคม 
- ภาคฤดูร๎อน เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
เป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับชํวงชั้นที่   4  หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

เทียบเทําและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกําหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

- ขาดทักษะทางความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์  ความรู๎ด๎านภาษาไทย  ความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษและทักษะ
พ้ืนฐานทางด๎านคอมพิวเตอร์   

- มีการวํางเว๎นจากการศึกษาในระบบมานาน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

มีการทดสอบวัดความรู๎พ้ืนฐานกํอนเปิดภาคเรียน และจัดให๎มีการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องสําหรับนักศึกษาที่ทดสอบไมํผํานเกณฑ์ ได๎แกํ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย     
วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 75 75 75 75 75 
ชั้นปีที่ 2 - 75 75 75 75 
ชั้นปีที่ 3 - - 75 75 75 

รวม 75 150 225 225 225 
คาดวําจะจบการศึกษา - - 75 75 75 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจําย 
ภาคการศึกษา 

1/2556 2/2556 ภาคฤดูร๎อน 1/2557 2/2557 ภาคฤดูร๎อน 1/2558 รวม 
- คําตอบแทนผู๎สอน 
- คําวัสดกุารศึกษา 
- คําบํารุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและ
คําอินเทอร์เน็ต) 

137,700 
18,000 
24,000 

 

145,800 
15,000 
24,000 

 

81,000 
15,000 
24,000 

 

153,900 
18,000 
24,000 

121,500 
15,000 
24,000 

89,100 
15,000 
24,000 

81,900 
18,000 
24,000 

818,100 
114,000 
168,000 

รวมทั้งสิ้น 179,700 184,800 120,000 195,900 160,500 128,100 131,100 1,100,100 
 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข๎อบังคับวิทยาลัยชุมชนวําด๎วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญา 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว๎นรายวิชาตาม

หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา  พ.ศ. 2545 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีโครงสร๎างหลักสูตรดังตํอไปนี้ 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมํน๎อยกวํา 90 หนํวยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) แบํงออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนํวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 57 หนํวยกิต 
    2.1วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนํวยกิต 



วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 

 

    2.2 วิชาชีพ จํานวน 36 หนํวยกิต 
      2.2.1  วิชาบังคับ  27 หนํวยกิต 
      2.2.2  วิชาเลือก  6 หนํวยกิต 
      2.2.3  วิชาการฝึกงาน  3 หนํวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนํวยกิต 

 3.1.3 รายวิชาและรหัสรายวิชา 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   30   หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   12   หน่วยกิต      
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 
3(2-2-5) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (2-2-5) 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (2-2-5) 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
(English Speaking and Writing Skills) 

3 (2-2-5) 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ๎าน 
(Languages of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า     จ านวน   6   หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 

(General Education for Human Development) 
3 (2-2-5) 

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
(Human and Culture) 

3 (2-2-5) 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
(Aesthetic Appreciation) 

3 (3-0-6) 
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 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า     จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0301 จังหวัดศึกษา 

(Province Studies) 
3 (2-2-5) 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          ไม่น้อยกว่า      จ านวน   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 

(Information Technology for Learning) 
3 (2-2-5) 

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3 (2-2-5) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
(Life and Environment) 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
(Science for Life) 

3 (3-0-6) 

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   57   หน่วยกิต 
  1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          ไม่น้อยกว่า      จ านวน   24   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 

(Principle of Economics) 
3(3-0-6) 

บธ 0102 หลักการจัดการ 
(Principle of Management) 

3(3-0-6) 

บธ 0103 หลักการตลาด 
(Principle of Marketing) 

3(3-0-6) 
 

บธ    0104  กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3(3-0-6) 

บธ 0105 หลักการบัญชี 
(Principle of Accounting) 

3(2-2-5) 

บธ 0106 หลักการเงิน 
(Principle of Finance) 

3(3-0-6) 

บธ 0107  โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 
(Business Program Package) 

3(2-2-5) 
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บธ 0108   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information system) 

3(3-0-6) 

       รายวิชา บธ 0101 – 0106 เป็นวิชาบังคับ 

 

 2) กลุ่มวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า      จ านวน   36   หน่วยกิต
  2.1 วิชาบังคับ       ไม่น้อยกว่า      จ านวน   27   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 บธ 0201 พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 

(Fundamental of Business) 
3(3-0-6) 

บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ 
(Business  Psychology) 

3(3-0-6) 

บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human  Resource  Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ 
(Business Taxation) 

3(3-0-6) 

บธ 0205 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชน 
(Business Community Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

บธ 0206 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

3(2-2-5) 

บธ 0207 การจัดการสํานักงานสมัยใหมํ 
(Modern Office Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English) 

3(2-2-5) 

บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

3(2-2-5) 

 
2.2 วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า      จ านวน   6   หน่วยกิต 

         โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 

(Management Planning and Control) 
3(2-2-5) 

บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
(Techniques in Training and Conference) 

3(3-0-6) 

บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Ethics) 
3(3-0-6) 
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บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ 
(Business Thai language) 

3(3-0-6) 

บธ 0214 การบริหารโครงการ 
(Project  Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0215 การจัดการการปฏิบัตกิาร 
(Operations Management) 

3(2-2-5) 

   
 2.3 วิชาการฝึกงาน                                            ไม่น้อยกว่าจ านวน3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
บธ 0216 

ชื่อรายวิชา 
การฝึกงาน 
(Practicum) 

น(ชัว่โมง) 
3(200) 

 
  
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (จ านวน 3 หน่วยกิต) 
 ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํางๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือตํางสาขาวิชาก็ได๎ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมํซ้ําซ๎อนกับ
วิชาที่เรียนมาแล๎ว และต๎องเป็นรายวิชาที่อยูํในระดับเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยูํ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไมํให๎
นับหนํวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไมํได๎ 

 
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรจะใช๎ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 4 หลัก นําหน๎าชื่อทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

        รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให๎เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนกําหนด
หลักเกณฑ์กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

ศท            หมายถึง  กลุํมสาชาวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
              01            หมายถึง  ลําดับของสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ศท 01 xx   หมายถึง            ลําดับที่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีรหัสวิชาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให๎เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัย
ชุมชนกําหนดหลักเกณฑ์กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

บธ            หมายถึง     กลุํมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
01            หมายถึง     ลําดับของสาขาวิชาในกลุํม 
บธ 01xx    หมายถึง     ลําดับที่รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
การจัดแผนการศึกษาได๎กําหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแตํละภาคการศึกษาดังนี้ 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที1่

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที1่

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที1่

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนํวยกิต 9 6 3 3 3 3 3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 57  หนํวยกิต        

   2.1) วิชาแกน 21 หนํวยกิต 3 - 3 9 6  - 

   2.2) วิชาบังคับ 27 หนํวยกิต - 6 3 3 6 6 3 

   2.3) วิชาเลือก 6 หนํวยกิต - 3 - - - - 3 

   2.4) วิชาการฝึกงาน 3 หนํวยกติ - - - - - - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนํวยกิต - - - - - - 3 

รวม  90  หน่วยกิต 12 15 9 15 15 9 15  
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวม 12(9-6-21) 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 จังหวัดศึกษา (นราธิวาสศึกษา) 3(2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0201 พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 

รวม 15(x-x-x) 
ภาคฤดูร้อน 
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หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0102 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
รวม 9(7-4-16) 

 

ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ  บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0105 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 15(13-4-28) 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0106 หลักการเงิน 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0205 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชน 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0206 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 15(13-4-28) 
 

ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ๎าน 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0207 การจัดการสํานักงานสมัยใหมํ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0107 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 9(6-6-15) 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท– ป  – ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 
*วิชาเลือกเสรี บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 
วิชาการฝึกงาน บธ 0216 ฝึกงาน 3(200) 

รวม 15(x-x-x) 
* หมายเหตุ  ให๎เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2556)  โดยไมํซ้ํากับรายวิชาเคยเรียนมาแล๎ว 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556 (เอกสารแนบท๎าย ) 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน   
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
 

ภาระการสอน   
ชม./ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

1 นางกัญชลิกา  กราบไกรแก๎ว 
3411200336489 
 

-บธ.ม. 
-บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

ครู  คศ.1 
 

9 9 9 

2 นางสาวนสัรินทร์  ซูมา 
1960500002215 
 

-บธ.ม. 
-น.บ. 

บริหารธรุกิจ 
นิติศาสตร ์

- 
 
 

9 9 9 

3 นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี 
39611000132119 

-บธ.ม. 
-บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

- 
 
 

9 9 9 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน๎าที่หลักด๎านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน๎าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวประชาชน   
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
 

ภาระการสอน   
ชม./ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

1. นางสาวสารินี  สุคนธปฏมิา 
3969900186601 

-สส.ม.   
 
-ศษ.บ.    

สังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ครู คศ.2 
 

9 9 9 
 

 
2. นางกาญจนา  เลิศจํารัสพงศ์ 

3959900327981 
-ศษ.ม.   
-คศ.บ. 
 
-ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน
(การศึกษาปฐมวัย) 
อาหารและ
โภชนาการ 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

3. นางสาววรรณา  กลางประพันธ์ 
3969800213984 

-ศษ.ม. 
- กศ.บ.  

จิตวิทยาการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

4. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
3960100204896 

-กศ.ด. 
 
-กศ.ม. 
-ค.บ.     

การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

5. นางสาธิยา  บือซา 
3901100888671 

-ศษ.ม.   
 
-ศษ.บ.   

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

6. นายสาคร  ปานจนี 
3801600204896 

-ศษ.ม.   
-ค.บ. 

การประถมศึกษา
การประถมศึกษา 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

7. นางแวแอเซาะ  อัสมาแอ 
3940100122481 

-คอ.ม.   
 
-ค.บ. 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
สาขาประถมศึกษา  
เอกเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ครู คศ.2 
 

9 9 9 

8. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
3101401035659 

-รป.ม. 
 
-ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การเงิน  แรงงาน
สัมพันธ ์

ครู คศ.1 
 

9 9 9 

9. นางกัญชลิกา  กราบไกรแก๎ว 
3411200336489 

-บธ.ม. 
-บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญช ี

ครู คศ.1 9 9 9 

10. นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ 
38602000323374 
 
 
 
 

-บช.ม.   
-บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
 

ครู คศ.1 9 9 9 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 

1 นางสาวอารีย์ การธโิร -ศ.ม. 
-ศ.บ. 

 
 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
การเกษตร 

 

-นักวิชาการอุตสาหกรรม  กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรมกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-นักวิชาการแรงงานกรมการจัดหางานกอง
วิชาการแผนงาน 
-นักวิชาการแรงงาน สนง.ปลัดกระทรวง
แรงงาน สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส  

2 นางสาวพรปวีณ์  ไพมณ ี -บธ.ม. 
-บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

-เจ๎าหน๎าที่ฝุายสินเชื่อ  ธนาคารธนชาติ 1ปี 6 เดือน 

-เจ๎าหน๎าที่แผนและประเมินผล  มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์  2 ปี 

3 นางบงกช  ภิรมย์เวศน์ -ศษ.ม. 
-บธ.บ.  

จิตวิทยา
การศึกษา 
การจัดการ 

-อาจารย์พิเศษ สอนแผนกเลขานุการ  
วิทยาลัยเทคนิคนราธวิาส  6 ป ี
 
 
 

4 นางสาววสุธา  สุทมาส -บธ.ม.   
-ศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

-พนักงานบริษัทนํา-เข๎า  ออก  บริษัทบาง
ประกอบ  M  sport  S  sport  3  ป ี
-เจ๎าหน๎าทีบ่ัญชี  สํานักงานสุเทพการบัญชี
และทนายความ 
-ข๎าราชการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  5  ป ี
-นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ   
สนง.สรรพากรจังหวัดนราธิวาส  13  ปี  

5 นางสาววรารัตน์  
 เกษมใจประสงค ์

-ศ.ม.     
-วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
สถิติ 

-ธนกร  ทําหน๎าที่รับฝาก-ถอน  วางแผน
การตลาดธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด  
มหาชน  6  ปี 

6 นางประทปี  มีเอียด -ศษ.ม.  
-ศศ.บ.  

บริหารการศึกษา 
การจัดการทั่วไป 

-ครูผู๎สอน  สอนวชิาคณิตศาสตร์  
รร.พณิชยการทุํงสง 11  ปี 
-ครูผู๎สอน  สอนวชิาคณิตศาสตร์  
รร.ตันหยงมัส  6  ปี 

7 นางสาวนุรอาซีมะห์  ปะ
เกสาแล๏ะ 

-กศ.ม. 
 
-วท.บ. 

การวิจัยและ
ประเมิน 
สถิติ 

-นักสถิติ  โรงพยาบาลจะแนะ  8 ปี 
 

8 จําเอก วสันต์ สุทธิบรูณ ์ -ศ.ม. 
-บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

-กองรถยนต์  กรมการขนสํงตําแหนํงพลขับ  
งานธุรการและกําลงัพล  11 ปี 
-เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  งานบุคคล  อบต.มาโมง  
3  ป ี
-นักบริหารทั่วไป  งานบริหารการศึกษา 
อบต.มาโมง  1  ป ี
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9 นายอามนั  สะแลเม็ง -วท.ม. 
 
-ศฐ.บ. 

เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 
เศรษฐศาสตร์ 
 

-เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบาย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนคร  4  ปี 
-เจ๎าหน๎าที่ทาํงบประมาณรายจาํยของ
อุทยานสิง่แวดล๎อม  นานาชาตสิิรินธร  1  ป ี

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษา มีความต๎องการให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพกํอนเข๎าสูํการทํางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกงานซึ่งจัดอยูํในกลุํม
วิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนเรียนกํอนจบการศึกษา 

4.1. ผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข๎าใจในหลักการ ความจําเป็นใน
การเรียนรู๎ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 (2) บูรณาการความรู๎ที่เรียนมาเพ่ือสํงเสริมการนําหลักการจัดการเข๎าไปสนับสนุนในการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ 
 (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข๎าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถาน
ประกอบการได ๎
 (5) มีความกล๎าในการแสดงออก และนําความคิดสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 

4.2 ช่วงเวลา  
การศึกษาภาคฤดูร๎อนของชั้นปีที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 15 สัปดาห์ 

5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ตามข๎อกําหนดในคูํมือการทําโครงงานการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานทางการจัดการทั่วไป เป็นการทําโครงงานเพ่ือการสร๎างสรรค์ พัฒนาธุรกิจ โดยนักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎หลักการจัดการหรือสามารถสร๎างแผนงานการเป็นผู๎ประกอบการที่ดีนําเสนอ                  
ตํอคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 
      5.2 ผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถทํางานเป็นกลุํม มีความเชี่ยวชาญในการนําหลักการ ทฤษฎีมาประยุกต์ในการทํา
โครงงาน มีผลงานที่สามารถนําไปสูํการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่1  ของชั้นปีที่ 3 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนํวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

1) ประกาศตารางการทํางานโครงงาน 
2) แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน  
3) จัดทําคูํมือการทําโครงงาน 
4) ประกาศเกณฑ์การให๎คะแนนในแตํละกระบวนการของการดําเนินงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการติดตามความก๎าวหน๎าในการทําโครงงานตามเกณฑ์การให๎คะแนนตาม

กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงงาน 
2) ประเมินผลจากรายงานที่ได๎กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
3) การนําเสนอผลการดําเนินการ โดยโครงงานดังกลําวต๎องสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลการ

พัฒนาจากการดําเนินโครงการ โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไมํต่ํากวํา 3 คน 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู๎ความเข๎าใจและมีการกระบวนการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อมในการ
ทํางาน 

ฝีกอบรมหลักสูตรเจ๎าหน๎าที่การบริหารและจัดการ
ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อม
ในการทํางาน ระดับหัวหน๎างาน ตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด๎าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549 โดยกรมสวัสดิการและคุ๎มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเผยแพรํผลงานทางวิชาการแกํชุมชน 
2) มอบหมายให๎นักศึกษาทํางานเป็นกลุํมนําเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุํมอื่นๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการทํากิจกรรมรํวมกัน  
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุํมในชั้นเรียน 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรํวมกิจกรรมตําง ๆ และความครบถ๎วนชัดเจนตรงประเด็น 
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2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นตํอการทํางานที่เก่ียวกับการจัดการทางธุรกิจ 
2) สามารถวิเคราะห์ และนําเสนอข๎อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
3) สามารถสื่อสารและเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปลําและการเขียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  
4) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการเทคนิคการนําเสนอข๎อมูลทางการจัดการ ให๎อยูํในรูปแบบที่เหมาะสมกันการนําไปใช๎
กับงานตํางๆ 

2) มอบหมายงานให๎วิเคราะห์ข๎อมูลด๎านธุรกิจ และจัดให๎อยูํในรูปสารสนเทศ  
3) นําเสนอผลงาน 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานโดยใช๎ทฤษฎีการจัดการและเลือกใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข๎อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตํางๆที่มีการนําเสนอในชั้น
เรียน 

 
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความรับผิดชอบ และมํุงมั่นในการพัฒนาตน 
   (2) มีจิตสํานึกตํอสังคม 
   (3) มีความต๎องการที่เป็นกุศล และมีสํวนชํวยเหลือเกื้อกูลสังคม 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน 

(1) การสร๎างแรงจูงใจ การชักจูง โน๎มน๎าวให๎เห็นคุณคํา และความจําเป็นในการพัฒนา
ตน 

(2) กรณีศึกษาตัวอยํางของบุคคลที่ไมํประสบความสํา เร็จและประสบความสําเร็จ             
ในการพัฒนาตน 

   (3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตํอสังคม 
  2.1.1.3 การประเมินผล 
   (1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู๎และการพัฒนาตน 
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   (2) ตรวจผลการเรียนรู๎จากกรณีศึกษา 
   (3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ 
 

2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความเข๎าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 

(2) มีความเข๎าใจ ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล๎อม 
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน 
   (1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเก่ียวกับสาระสําคัญของ 

 กระบวนการพัฒนามนุษย์  

 ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล๎อม 

 กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา 
(2) การมอบหมายงานให๎อําน ทําความเข๎าใจ เกี่ยวกับจุดมุํงหมายของวิชาการศึกษา

ทั่วไป 
   (3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน 
   (4) ใช๎กระบวนการจิตปัญญา 
  2.1.2.3 การประเมินผล 
   (1) การทดสอบระหวํางเรียนและหลังเรียน 
   (2) การตรวจผลงานจาการศึกษาค๎นคว๎า 

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติ          
อยํางเป็นองค์รวม 

   (2) สามารถพัฒนาสติให๎เกิดการตื่นรู๎อยูํตลอดเวลา 
 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน 
   (1) บรรยายสร๎างความคิดรวบยอดในการคิด 
   (2) กรณีศึกษา 
   (3) การจัดทําโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
  2.1.3.3 การประเมินผล 
   (1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงาน 
   (2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด๎านการพัฒนาจิต 
   (3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกํากับตนเองของนักศึกษา 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีความรัก ปรารถนาดี เอ้ืออาทร และชํวยเหลือเกื้อกูลกับผู๎อ่ืน 
   (2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎และวางแผนดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง  
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน 
   (1) มอบหมายงานเป็นกลุํม และมอบให๎แตํละมีสํวนรํวมในการทํางานกลุํม 
  2.1.4.3 การประเมินผล 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการมีสํวนรํวมในการทํางานกลุํม 
   (2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 

2.1.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความเข๎าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาค๎นคว๎า และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก๎ไขปัญหา 

   (2) สามารถเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
   (3) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎และการทํางานได๎ 
  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน 

(1) ฝึกแก๎ปัญหาหรือโจทย์ที่จําเป็นต๎องใช๎แบบจําลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
   (2) ฝึกการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎และการทํางาน 
   (3) ฝึกการนําเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุํม   
  2.1.5.3 การประเมินผล 

(1) ประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎   และการทํางาน 
(2) ประเมินความสามารถในการแก๎ปัญหา 
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ภายใต๎กรอบ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
   (2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู๎นําและผู๎ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน และสามารถทํางาน
เป็นทีมได๎ 

(4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนเองอันอาจจะนําไปสูํข๎อ
ขัดแย๎งตํางๆ  และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได๎ 
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  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) การอภิปราย แลกเปลี่ยน กรณีศึกษาที่เก่ียวข๎องกับหลักและการปฏิบัติด๎าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
(2) ปลูกฝังความรับผิดชอบตํอตนเอง องค์การ และสังคม ในรายวิชาที่เก่ียวข๎อง รวมทั้ง

การฝึกงาน 
(3) จัดให๎มีการพบปะแลกเปลี่ยนหรือศึกษาจากผู๎ประกอบการที่เป็นแบบอยํางทางด๎าน

จริยธรรมทางธุรกิจ 
  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) ใช๎แบบสํารวจรายการด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2) ประเมินพฤติกรรมตามที่ได๎รับมอบหมายโดยกลุํม 
   (3) ประเมินจากรายงานและผลงานตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
   (4) ประเมินความซื่อสัตย์ในการทํากิจกรรมตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีความรู๎ ความสามารถ ในการ
ใช๎กลยุทธ์ทางการจัดการเพ่ือสร๎างสรรค์งานทางธุรกิจให๎เกิดประโยชน์แกํชุมชนและท๎องถิ่น ดังนั้น
มาตรฐานความรู๎ต๎องครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้ 

(1)มีความรู๎ความเข๎าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหมํ 
(2) มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการที่สําคัญของรายวิชาที่

ศึกษา 
(3) มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักและกระบวนการแก๎ปัญหาในการจัดการ 
(4) มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องกลยุทธ์และการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ 

  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยาย อภิปราย พร๎อมยกตัวอยํางประกอบ 
(2) สอนขั้นตอนวิธีการใช๎งาน และให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติจริง 
(3) มอบหมายให๎ศึกษาค๎นคว๎าทําโครงงาน รายงานในรายวิชาที่เก่ียวข๎อง 
(4) เชิญผู๎มีความเชี่ยวชาญหรือผู๎ประกอบการมาถํายทอดความคิดและประสบการณ์แกํ

นักศึกษา 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบยํอย แบบฝึกหัด ระหวํางภาคเรียน 
(2) การสอบปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินผลจากรายงาน โครงงานของนักศึกษา 

 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
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  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถแสวงหาความรู๎ทางการจัดการจากแหลํงตํางๆ ได๎ด๎วยตนเอง 
2) สามารถเลือกและกําหนดใช๎กลยุทธ์การจัดการให๎เหมาะสมกับการทํางาน 
3) สามารถวิเคราะห์และแก๎ปัญหาทางด๎านการจัดการธุรกิจได๎ 
4) มีความคิดสร๎างสรรค์และสามารถบูรณาการใช๎นวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจได๎

อยํางเหมาะสม 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มอบหมายงานให๎นักศึกษาสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ  
2) อภิปราย นําเสนอ การศึกษาการใช๎กลยุทธ์ทางด๎านการจัดการของหนํวยงานตํางๆ 
3) มอบหมายให๎ทําโครงงานด๎านการจัดการและแผนธุรกิจ 

  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากการมีสํวนรํวมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแก๎ปัญหาทาง

ธุรกิจ 
2) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอโครงงานด๎านการจัดการและแผนธุรกิจของ

นักศึกษา 
 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีทักษะการทํางานเป็นกลุํม 
(2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับเพ่ือนรํวมงานและชุมชนได๎ 
(3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
(4) มีจิตอาสาในการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนและกลุํมงาน 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเผยแพรํผลงานทางวิชาการแกํชุมชน 
(2) มอบหมายให๎นักศึกษาทํางานเป็นกลุํมนําเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุํมอื่นๆ 

  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทํากิจกรรมรํวมกัน  
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุํม

ในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรํวมกิจกรรมตําง ๆ และความครบถ๎วนชัดเจนตรง
ประเด็น 
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2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นตํอการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการทาง
ธุรกิจ 

(2) สามารถวิเคราะห์ และนําเสนอข๎อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
(3) สามารถสื่อสารและเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปลําและการเขียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  
(4) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการเทคนิคการนําเสนอข๎อมูลทางการจัดการ ให๎อยูํในรูปแบบที่เหมาะสมกัน
การนําไปใช๎กับงานตํางๆ 

2) มอบหมายงานให๎วิเคราะห์ข๎อมูลด๎านธุรกิจ และจัดให๎อยูํในรูปสารสนเทศ  
3) นําเสนอผลงาน 

  2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานโดยใช๎ทฤษฎีการจัดการและเลือกใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูป หรือคณิตศาสตร์และสถิติทีเ่กี่ยวข๎อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตํางๆที่มีการ
นําเสนอในชั้นเรียน 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มภาษา      

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1             

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2             

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ             

ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ๎าน (ภาษามลายูกลาง)             

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์             

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม             
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต             

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      

ศท 0301 จังหวัดศึกษา (นราธิวาสศึกษา)             

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา             

ศท 0303 อาเซียนศึกษา             

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎             

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ             

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม             

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต             
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรส าหรับหมวดวิชาทั่วไป 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม     

 1) มีความรับผิดชอบ และมุํงมั่นในการพัฒนาตน 
      2) มีจิตสํานึกตํอสังคม 
        3) มีความต๎องการที่เป็นกุศล และมีสํวนชํวยเหลือ
เกื้อกูลสังคม 
 

2. ความรู้      

     1)  มีความเข๎าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม 
พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
     2)  มีความเข๎าใจ ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
มนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล๎อม 

 

3. ทักษะทางปัญญา   
     1)  สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติอยํางเป็นองค์รวม 
     2)  สามารถพัฒนาสติให๎เกิดการตื่นรู๎อยูํตลอดเวลา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    1)  มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชํวยเหลือ
เกื้อกูลกับผู๎อื่น 
    2)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎และวางแผน
ดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     1)  มีความเข๎าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐานใน
การศึกษาค๎นคว๎า และเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหา 
     2) สามารถเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอ
ได๎อยํางเหมาะสม 
     3) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎
และการทํางานได๎ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)(หมวดรายวิชาเฉพาะ) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หลักเศรษฐศาสตร์                     

หลักการจัดการ                     

หลักการตลาด                     

กฎหมายธุรกิจ                     

หลักการบัญชี                     

หลักการเงิน                     

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                     

โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ                     

พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ                     

จิตวิทยาธุรกิจ                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์                     

ภาษีอากรธุรกิจ                     

การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชน                     

สถิติธุรกิจ                     

การจัดการสํานักงานสมัยใหมํ                     

ภาษาอังกฤษธุรกิจ                      

การควบคุมคุณภาพ                     

การวางแผนและควบคุมการจัดการ                     

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน                     

จริยธรรมทางธุรกิจ                     

ภาษาไทยธุรกิจ                      

การบริหารโครงการ                     

การจัดการการปฏิบัติงาน                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การฝึกงาน 
                    

 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม     
 1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความ

รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ภายใต๎กรอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
  2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผู๎นําและผู๎ตาม รับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อ่ืน และสามารถทํางานเป็นทีมได๎ 
  4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการ
กระทําของตนเองอันอาจจะนําไปสูํข๎อขัดแย๎งตําง ๆ  
และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได๎ 

2. ความรู้      
     1) มีความรู๎ ความเข๎าใจแนวคิดทางการจัดการ
สมัยใหมํ   
     2) มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการที่สําคัญของรายวิชาที่ศึกษา 
     3) มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักและกระบวนการ
แก๎ปัญหาในการจัดการ  
     4) มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องกลยุทธ์และการวาง
กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ 

3. ทักษะทางปัญญา   
       1) สามารถแสวงหาความรู๎ทางการจัดการจาก
แหลํงตํางๆ ได๎ด๎วยตนเอง 

       2) สามารถเลือกและกําหนดใช๎กลยุทธ์การ
จัดการให๎เหมาะสมกับการทํางาน 

       3) สามารถวิเคราะห์และแก๎ปัญหาทางด๎านการ
จัดการธุรกิจได๎ 

       4) มีความคิดสร๎างสรรค์และสามารถบูรณาการ
ใช๎นวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจได๎อยํางเหมาะสม 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1) มีทักษะการทํางานเป็นกลุํม 
      2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับ
เพ่ือนรํวมงานและชุมชนได๎ 
      3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย  
      4) มีจิตอาสาในการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนและกลุํม
งาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

      1) มีทักษะการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นตํอ
การทํางานที่เก่ียวกับการจัดการทางธุรกิจ 
       2) สามารถวิเคราะห์ และนําเสนอข๎อมูลทางสถิติ
ในทางธุรกิจ 
       3) สามารถสื่อสารและเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสาร

ทั้งปากเปลําและการเขียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
     4) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชาดําเนินการ ดังนี้ 

(1) สุํมทวนสอบในบางรายวิชา ปีการศึกษาละ 1ครั้ง โดยคณะกรรมการที่แตํงตั้งจากสภาวิชาการ 
(2) มีการประเมินข๎อสอบโดยเจ๎าหน๎าที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการท่ีได๎รับมอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ติดตามผลการมีงานทําของผู๎สําเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู๎สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา 

(2) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับความพึงพอใจในผู๎สําเร็จการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาและเข๎าทํางานในสถานประกอบการ 

 

3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธิ์ได๎รับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนดังตํอไปนี้ 

3.1.1 เรียนครบตามโครงสร๎างหลักสูตร หนํวยกิตและรายวิชาตามท่ีวิทยาลัยกําหนดไว๎ในหลักสูตร 
3.1.2 ได๎คําระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมํต่ํากวํา  2.00 จากระบบ 4 ระดับ 

คะแนนหรือเทียบเทํา 
 3.1.3 ใช๎เวลาการศึกษาไมํเกิน 6 ปีการศึกษา 

3.1.4 ไมํมีพันธะด๎านหนี้สินใดๆกับวิทยาลัยชุมชน 
3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนดังนี้ 

3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2ผํานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด 
3.2.3 ให๎นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในข๎อ   3.2.1  และ   3.2.2  ยื่นคําร๎องแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษาตํอสํวนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นอาจไมํได๎รับ
การพิจารณาเสนอชื่อตํอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ืออนุมัติให๎อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให๎กับครูผู๎สอน กํอนเปิดการศึกษาทุกภาคเรียน ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนระดับอนุปริญญา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

(1) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่อง 

(2) การสนับสนุนการฝึกอบรมศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ และเข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการ
ในองค์กรตํางๆ 

 (3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) มีสํวนรํวมในจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เก่ียวข๎องกับการจดัการทั่วไป 
(2) มีการสนับสนุนให๎อาจารย์ทําเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจัยในสาขาการจัดการทั่วไป 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.การบริหารหลักสูตร 
1.1 แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู๎ดูแลและกํากับการจัดทําโครงสร๎างหลักสูตร แผนการเรียน 

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู๎สอน งบประมาณ 
1.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน๎าสาขาวิชา ได๎แกํการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
1.3 แตํงตั้งอาจารย์พิเศษ  และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
1.4 จัดการประเมินและวิเคราะห์ข๎อสอบในสาขาวิชาให๎ได๎มาตรฐาน 

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ได๎รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผํนดิน ที่ได๎รับจัดสรรจากสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และรายได๎จากเงินบํารุง
การศึกษา เพ่ือจัดทํากิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา เชํน สนับสนุนการทําโครงงานของนักศึกษา สนับสนุนการ
ฝึกงาน สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา เป็นต๎น 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ใช๎อาคารสถานทีต่ลอดจนครุภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและหนํวยจัดการศึกษาในการจัดการเรียน

การสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โต๏ะเรียนแบบเลคเชอร์     180 ตัว 
- เครื่องคอมพิวเตอร์       70 เครื่อง 
- โต๏ะและเก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์      80 ตัว 
- เครื่องพริ้นเตอร์        2 เครื่อง 
- เครื่องแสกนเนอร์        1 เครื่อง 
- เครื่องเลํนวีดีโอเทป        1 เครื่อง 
- เครื่องฉาย LCD Projector       2 เครื่อง 
- ห๎องปฏิบัติการทางภาษาตํางประเทศ      1 ห๎อง 
- ระบบเครื่องเสียงห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ     1 ชุด 
- ชุดไมโครโฟน       40 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ        6 เครื่อง 
- ระบบเครือขํายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร๎สาย     1 ชุด 

 2.2.2.ห้องสมุด  
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ใช๎เอกสารประกอบการศึกษาในห๎องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซ่ึงให๎บริการหนังสือ ตํารา วารสาร 
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  และด๎านอื่นๆ ทุกสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน จํานวนทั้งสิ้น 17,645 เลํม ประกอบด๎วย 

- หนังสือภาษาไทย  จํานวน  15,834  เลํม 
- หนังสือภาษาอังกฤษ  จํานวน      139  เลํม 
- วารสาร/นิตยสาร  จํานวน      113  เลํม 

  - วารสารตํางประเทศ  จํานวน      78  เลํม 
  - พระราชนิพนธ์   จํานวน      89  เลํม 
  - รายงานการวิจัย  จํานวน      35  เลํม 
  - สื่อโสต/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  1,357  เลํม  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมดําเนินการ ดังนี้ 
1) ของบประมาณเพ่ิมจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) ขอความรํวมมือจากสถานศึกษาที่เป็นเครือขํายในการให๎บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่ยังไมํ

เพียงพอ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดําเนินการดังนี้ 
1) สํารวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
2) ดูสถิติการยืม-คืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกภาคเรียน 
3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษา 

3. การบริหารคณาจารย ์
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
           มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน โดยอาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสนับสนุนอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน๎าสาขาวิชา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สอนมีการประชุม

รํวมกันเพ่ือการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเพ่ือเตรียมไว๎สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามหลักสูตรและได๎ผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข๎อบังคับของวิทยาลัยชุมชน วําด๎วย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์ พ.ศ.2547 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     บุคลากรสายสนับสนุนต๎องมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข๎องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู๎ด๎านการใช๎

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

(1) ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดประชุมผู๎ประสานงานที่ประจําอยูํตามหนํวยจัดการศึกษา 
กํอนเปิดภาคการศึกษา 

(2) ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให๎คําปรึกษาด๎านวิชาการ และอ่ืนๆ แกํนักศึกษา  
มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได๎ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต๎องทําหน๎าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให๎แกํนักศึกษา และทุกคนต๎องกําหนดชั่วโมงวําง (Office Hours) ให๎นักศึกษาเข๎าปรึกษาได๎  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
มีกลุํมงานวิชาการ ทําหน๎าที่รับเรื่องอุทธรณ์ตํางๆ ของนักศึกษา  

6.ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 
 (1) มีการจัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความต๎องการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปีการศึกษา 
 (2) นําผลที่ได๎จากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิต 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดําเนินการ TQF ตํอไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการดําเนินงานตามข๎อ 1-5 และอยํางน๎อยร๎อยละ80 ของ
ตัวบํงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี และมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือใช๎กําหนดดัชนีบํงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ   80  มีสํวนรํวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ 3   และ มคอ 4   อยํางน๎อย

กํอนเปิดการสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ  มคอ 5 และ

แบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ 6 
ภายใน  30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ 7   ภายใน 
60  วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่
กําหนดใน  มคอ  3 อยํางน๎อยร๎อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํ
ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
ประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  
มอค.7 ปีที่แล๎ว 

(8) อาจารย์ใหมํทุกคน(ถ๎ามี)ได๎รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด๎านการ
เรียนการสอน 

(9) อาจารย์ทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพอยําง
น๎อยปีละ  1 ครั้ง 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยร๎อยละ  50 ตํอปี 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/ผู๎สําเร็จการศึกษาใหมํที่มี
ตํอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษาใหมํเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา   3.5 
จากคะแนนเต็ม5.0 
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รวมตวับํงชี้ (ข๎อ) แตํละปี 9 10 12 12 
ตัวบํงชี้บังคับ (ข๎อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบํงชี้ต๎องผํานรวม (ข๎อ) (80%) 7 8 10 10 
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หมวดที ่8.กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให๎ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 ของแตํละ

รายวิชา และให๎ผู๎ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งตํอไป จากนั้น
ให๎นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการตํอไป 

  ด๎านกระบวนการ นําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข๎อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู๎สอนนําไปปรับปรุงและรายงานตํอไป 

 

1 2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา 
(2) ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู๎สอน 
(3) การสังเกตการณ์ของผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู๎สอน 

  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นโดยใช๎แบบสอบถาม 
(1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคล๎องของความรู๎ที่เรียนกับงานท่ีทํา 
(2) ความต๎องการของสถานประกอบการในด๎านองค์ความรู๎ของหลักสูตร 
(3) ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
(1) มีการควบคุมภายในของหนํวยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร 
(2) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกปี 
(3) มีการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู๎สอน และอาจารย์พิเศษ เพ่ือนํา

ผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี 
(2) จัดให๎มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู๎เชี่ยวชาญทุก 5 ปี 
(3) ผํานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มภาษา 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสําคัญ การฟัง  
เชิงลึก การอําน ทักษะการอํานเร็ว การอํานจับใจความ การอํานตีความ การอํานเพ่ือหาข๎อมูลจําเพาะ ทักษะ
การสํงสาร การพูด การพูดตํอสาธารณะ การนําเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การยํอ
ความ การเขียนรายงาน การเขียนผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

English for Communication 1 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นศัพท์และโครงสร๎างพ้ืนฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 3(2-2-5) 

English for Communication 2 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นศัพท์และโครงสร๎างระดับกลาง สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
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ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Writing Skills  

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน๎นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษาท่ีมีอิทธิพลตํอโครงสร๎างและการใช๎ภาษาในสถานการณ์ตํางๆโดยใช๎คําศัพท์และโครงสร๎างระดับสูง 
 
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 3(2-2-5) 
 Languages of Neighboring Countries  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 เลือกศึกษาภาษาประเทศเพ่ือนบ๎านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล๎กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เชํน ภาษา
เขมร(Kmer Language   (ภาษาจีน   ) Chinese    (ภาษาลาว   ) Laotian   (ภาษามาเลเซีย   ) Bahasa Malaysia)  
และภาษาพมํา(Burmese)  เป็นต๎น 
 ไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คําศัพท์ที่ใช๎สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน เชํน การทักทายและกลําวลา แนะนําตนเองและผู๎ อ่ืน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลสํวนตัว        
การกลําวคําขอโทษและขอบคุณ การบอกความจําเป็นฉุกเฉิน ฟังและให๎ข๎อมูลขําวสารและคําแนะนํา      
แสดงความรู๎สึก และแสดงความคิดเห็น ความเข๎าใจในวัฒนธรรมตํางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูํในภาษา     

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

General Education for Human Development 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การพัฒนามนุษย์ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์
เกี่ยวข๎องการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง   การเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา  การพัฒนา
ปัญญาให๎เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย ์
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ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
Human  and  Culture 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหลํอหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัดแย๎งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณคําและ
ความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา 

 
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-6) 

Aesthetic Appreciation 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ  ความสําคัญและคุณคําความงามตํอชีวิต  
ประสบการณ์ทางความงามจากการเคลื่อนไหวรํางกาย  ความงามจากการมองเห็น  ความงามจากการได๎ยิน  
การตัดสินคุณคําทางสุนทรียศาสตร์  รับรู๎ความงามและชื่นชมผลงานด๎านทัศนศิลป์  ดนตรีและศิลปะการแสดง  
ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมท๎องถิ่นกับศิลปกรรมไทยตํางภาค  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม
ท๎องถิ่น 

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ศท 0301 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

Province Studies 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การเรียนรู๎เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน  ในด๎านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  
ทรัพยากรสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและสินค๎า  พืชพรรณ  สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม  ประเพณี  ศาสนา  บุคคลสําคัญ  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และ
แนวทางการพัฒนา 
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ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3 (2-2-5) 
Thai Social and Development 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมการวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และแนวทางการพัฒนา  ลักษณะ
โครงสร๎างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหมํ (Post Modern)  

 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 

ASEAN Studies 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียนสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุํมประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และ
ผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และแนวทางการพัฒนา  

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Information Technology for Learning 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใช๎งานข๎อมูล  การใช๎โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต์   ฝึกการสืบค๎น การสื่อความหมายและการนําเสนอ  บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
และจากระบบฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความหมาย  ความสําคัญของการคิด  กลไกทางสมอง  การพัฒนาการคิดของมนุษย์   การคิดรูปแบบ
ตํางๆ  ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล การให๎เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย  กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์  การตัดสินใจโดยใช๎หลักเหตุผล ข๎อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจการฝึกทักษะการคิด 
 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

Life and Environment 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ธรรมชาติของสภาวะแวดล๎อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล๎อม ภาวะมลพิษและการแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 

Science for Life 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู๎และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์  การใช๎หลัก
วิทยาศาสตร์ความสมเหตุสมผลเพ่ือการดําเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
Principles of  Economics 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความรู๎ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
และความยืดหยุํน ทฤษฎีการผลิต ต๎นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตในตลาด
ลักษณะตํางๆ รายได๎ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การบริโภค การออมและการลงทุน การค๎าระหวําง
ประเทศ เงินเฟูอ เงินฝืด วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ 
 
 
บธ 0102 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

Principle of  Management 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ 
เทคนิคตํางๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การนํา
เทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรม
ทางธุรกิจ 
 
 
บธ 0103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

Principles of  Marketing 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 พ้ืนฐานการตลาดสมัยใหมํความหมายของการตลาด บทบาทของการตลาดในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
พัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด หน๎าที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค การ
แบํงสํวนทางการตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย การเลือกใช๎กลยุทธ์ สํวนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ การนําเทคโนโลยีสื่อสารระบบเครือขํายมาใช๎ในงานการตลาด จริยธรรมทางการตลาด
และความรับผิดชอบตํอสังคม 
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บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

Business Law 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ประมวลกฎหมายแพํง และพาณิชย์วําด๎วยการประกอบธุรกิจ ได๎แกํ กฎหมายวําด๎วยการซื้อขาย และ
แลกเปลี่ยนให๎เชําทรัพย์สิน เชําซื้อ จ๎างแรงงาน จ๎างทําของ ฝากทรัพย์ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหน๎ากฎหมายเก่ียวกับตั๋วเงิน ห๎างหุ๎นสํวน บริษัท พระราชบัญญัติล๎มละลาย พระราชบัญญัติ โรงงาน 
บธ 0105 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

Principles of  Accounting 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 หลักการบัญชี แมํบทบัญชีที่ใช๎เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์การค๎า การบันทึกรายการในสมุด
รายรับขั้นต๎น สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง การปรับปรุงปิดบัญชีและกระดาษทําการ การทํางบการเงินของ
กิจการให๎บริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีสําหรับกิจการที่เข๎าจดทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม คุณธรรม
จริยธรรมวิชาการบัญชี 
 
บธ 0106 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 

Principles of Finance 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงิน
เบื้องต๎น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลคําของเงินตามเวลา การวิเคราะห์
โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต๎นทุนเงินทุนและโครงสร๎างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ ตลอดจนการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปใน
การดําเนินงานด๎านการเงิน 
 

 

บธ 0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
Business Program Package 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา ตารางคํานวณ และการ
นําเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด๎วยกราฟ การจัดการฐานข๎อมูลเบื้องต๎น การ
สร๎างการนําเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช๎โปรแกรมงาน
ธุรกิจอยํางเหมาะสม 
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บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

Management Information System 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ การรวบรวมข๎อมูลในองค์กร
ธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบเหลํานั้น การจัดเก็บ
และการนําข๎อมูลมาใช๎ทั้งในระบบเดิมและระบบที่ใช๎คอมพิวเตอร์ บทบาทและหน๎าที่ของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการภายในองค์กร สภาพแวดล๎อมภายในองค์กร ผลกระทบตํอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การ
ประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานตํางๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพ 

วิชาบังคับ 

 
บธ 0201 

 
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ 

 
3(3-0-6) 

Fundamental of Business 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ลักษณะของธุรกิจประเภทตํางๆ องค์ประกอบที่ใช๎ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสิ่งแวดล๎อมทั้งภายใน
และภายนอกธุรกิจ เชํน การจัดการ การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารบุคคล การบริหารสํานั กงาน 
การตลาด  เอกสารทางธุรกิจประเภทตํางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย ตลอดจนปัญหาที่
มักจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ 3 (3-0-6) 

Business Psychology 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การใช๎จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข๎าใจผู๎อ่ืน การให๎
คําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู๎รํวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานเพ่ือการแขํงขันเชิงธุรกิจ การปรับตัวทาง
สังคมและการตัดสินใจในการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน การบริหารความขัดแย๎งและวิธีการคลี่คลายความขัดแย๎ง 
 
บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-5) 

Human Resource Management 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 องค์ประกอบตํางๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การสรรหา และคัดเลือก การวําจ๎างพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารคําตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ 
การประนีประนอม การเจรจาตํอรอง การพัฒนาภาวะผู๎นํา และการวางแผนพัฒนาตนเองให๎สามารถทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
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บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) 
Business Taxation 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษ ีและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากร
ทางด๎านสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และภาษีท๎องถิ่น การคํานวณภาษี และขั้นตอนการยื่นแบบรายการ
เสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องภาษีอากรแตํละประเภท รวมถึงปัญหาตํางๆ ใน
เรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
 
 
บธ 0205 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 3 (2-2-5) 

Business Community Entrepreneurship 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 บุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ดี การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของชุมชน 
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจชุมชน การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุนการจัดการทางการเงิน การบริหาร
การตลาด การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจชุมชน  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจชุมชนตํอสิ่งแวดล๎อม การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ดี มีความคิด
สร๎างสรรคเ์พ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 
 

บธ 0206 สถิติธุรกิจ 3 (2-2-5) 
Business Statistics 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ และการประยุกต์ใช๎สถิติในงานธุรกิจ ได๎แกํ การเก็บรวบรวมและการ
นําเสนอข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น ตัวแปรสุํมและการแจกแจงความนําจะเป็นของตัวแปรสุํม 
ประชากรและการสุํมตัวอยําง การประมาณคํา การทดสอบสมมุติฐาน การหาคํากลาง การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
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บธ 0207 กำรจัดกำรส ำนักงำนสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 

Modern Office Management 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 แนวความคิด ปรัชญา และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสํานักงานบทบาทและหน๎าที่งานสํานักงาน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการบริหารการจัดการสํานักงาน การจัดผังสํานักงาน การจัด
สภาพแวดล๎อมในสํานักงาน สายการดําเนินงาน การบริหารงานเอกสารและอุปกรณ์สํานักงาน การจัดระบบ
วิธีการปฏิบัติงานสํานักงานรวมทั้งการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการ
สํานักงานสมัยใหมํการจัดสภาพแวดล๎อมภายในสํานักงาน การจัดระบบงานภายในสํานักงาน เชํน งานสา ร
บรรณงานพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และอ่ืนๆและการนําเครื่องมือที่ทันสมัยเข๎า
มาสนับสนุนงานสํานักงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

   
บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 

Business English 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การใช๎ภาษา สํานวนและคําพูดที่เหมาะสมในการติดตํอสื่อสารทางธุรกิจด๎วยภาษาอังกฤษการใช๎
เครื่องมือการสื่อสาร เชํน การใช๎โทรศัพท์ การจดข๎อความตามคําสั่ง การกรอกแบบฟอร์ม การสัมภาษณ์ การ
เขียนขําวแจก การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม รู๎จักการเขียนจดหมายโต๎ตอบทางธุรกิจ การทํา
จดหมายโต๎ตอบภายในสํานักงาน การทําใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และใบสมัครงาน 
 

บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ 3 (2-2-5) 
Quality Control 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การจัดการคุณภาพในองค์การ การควบคุมคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เครื่องมือและ
เทคนิคทีใช๎ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ อาทิ การควบคุมคุณภาพโดยองค์รวม เครื่องมือ 7 ประการ
ในการควบคุมคุมภาพ กิจกรรม 5 ส  .Six sigma, การเปรียบเทียบสมรรถนะ  Benchmarking, การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี  ,และการจัดการคุณภาพ ISO 
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บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 3 (2-2-5) 
Management Planning and Control 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน ข๎อดีและข๎อจํากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
การวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต๎ภาวะที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่สํงผลตํอ
งาน และการวางแผนปฏิบัติงานการจัดการควบคุมการปฏิบัติงาน การเลือกวิธีการควบคุมและการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 

Techniques in Training and Conference 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความหมายขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการสํารวจ 
บุคลิกภาพ การปรับแตํงบุคลิกภาพ ของตนเอง และผู๎อ่ืน ความต๎องการของมนุษย์ คํานิยม การสํารวจ และ
แลกเปลี่ยนคํานิยม คํานิยมที่สัมพันธ์กับการทํางาน วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปูาประสงค์ของชีวิตและ
การทํางาน การสํารวจความรู๎สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร๎างความ
เชื่อมั่นในตนเอง หลักการและวิธีการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

Business Ethics 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต๎องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม การสร๎างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การเน๎นจริยธรรมของผู๎บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน 
กรณศีึกษาและตัวอยํางจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) 

Business Thai language 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การใช๎ภาษา สํานวนและคําพูดที่เหมาะสมในการติดตํอสื่อสารทางธุรกิจด๎วยภาษาไทยรู๎จักการใช๎
เครื่องมือการสื่อสาร เชํน การใช๎โทรศัพท์ การจดข๎อความตามคําสั่ง การกรอกแบบฟอร์ม การสัมภาษณ์ การ
เขียนขําวแจก การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม รู๎จักการเขียนจดหมายโต๎ตอบทางธุรกิจ การทํา
จดหมายโต๎ตอบภายในสํานักงาน การทําใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และใบสมัครงาน 
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บธ 0214 การบริหารโครงการ 3 (2-2-5) 
Project Management 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ความสําคัญและปัจจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการจัดทําโครงการ การวางแผน และการวิ เคราะห์
สภาพแวดล๎อมที่สํงผลตํอการจัดทําโครงการ การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ เทคนิคการวางแผน
โครงการ การเขียนข๎อเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ และฝึกปฏิบัติการดําเนิน
โครงการจริง 
 
บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operations Management 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การตัดสินใจในการนําปัจจัยการผลิตมาใช๎ในการแก๎ปัญหา การวางแผน และการควบคุมการผลิต และ
การดําเนินงานขององค์การธุรกิจให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณตําง ๆ เพ่ือใช๎ในการเลือก
ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การพยากรณ์ความต๎องการ การวางแผนกระบวนการผลิต การวางแผนกําลัง
การผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทํางาน การกําหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมสินค๎าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ และหํวงโซํอุปทาน และมีความรู๎ความเข๎าใจและมีการกระบวนการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อมในการทํางาน 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ 

วิชาการฝึกงาน 
 
บธ 0216 กำรฝึกงำน 3(200) 

Practicum 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์การ เริ่มจากการจัดทําแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต๎คําแนะนํา
ชํวยเหลือของผู๎มีประสบการณ์ 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบ 

1 นางกัญชลิกา  กราบไกรแก๎ว 
 

ครู คศ.1 -บธ.ม.การจัดการทั่วไป 
-บช.บ.การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2 นางสาวนัสรินทร์  ซูมา 
 

      - -บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
-น.บ.นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญํ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3 นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี - -บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
-บธ.บ.การตลาด 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นายอัศว์มันต์  บินยูโซะ - -สส.ม.สังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม 
-ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 

5 นายบูรฮัน   หะยีดือราแม - -บธ.บ.การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: อนุปริญญาศิลปศาสตร์   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in General  
         Management   

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration  
         Program in General Management 
 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให๎
สอดคล๎องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการ
  ทั่วไป 

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
          ทั่วไป 

 

ชื่อย่อ 
ชื่อยํอ (ไทย) : อ.ศศ.   (การจัดการทั่วไป) 
 

ชื่อย่อ 
ชื่อยํอ (ไทย)  :  อ.บธ. (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) 
 
 

 

ปรัชญาหลักสูตร 
 หลักสูตรสาขาการจัดการทั่วไป  เสริมสร๎างผู๎ประกอบ
อาชีพอิสระที่มีปัญญารอบรู๎  และมีจริยธรรมแหํงวิชาชีพ 
 

ปรัชญาหลักสูตร 
 มุํ ง พัฒนาด๎านการจัดการ เน๎นจริยธรรมทางธุรกิจ 
สร๎างสรรค์อาชีพเพ่ือชุมชน 

เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
บุคคลในชุมชน ทั้งด๎านวิชาการ
และวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มี
ความรู๎ความสามารถในการนํา
หลักการจัดการทั่วไปไปประยุกต์
ในงานด๎านธุรกิจในชุมชน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือให๎มีความรู๎พ้ืนฐานด๎านการจัดการ 
2. เพ่ือให๎มีความรู๎ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ 
3. เพ่ือให๎มีทักษะทางด๎านบริหารการจัดการ และสามารถ

พัฒนางานด๎านบริหารจัดการ 
4. มีความสามารถในการคิด  การวิเคราะห์ เกี่ยวกับการเรียนรู๎   

การปฏิบัติงาน  และการ สร๎างสรรค์สิ่งใหมํ 
5.เพ่ือให๎มีคุณธรรม จริยธรรม   ซื่อสัตย์สุจริต  มีความ

รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีตํออาชีพ    
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักทฤษฎีของศาสตร์ทางธุรกิจ  
 2. มีความชํานาญในหน๎าที่งานด๎านตํางๆ ของศาสตร์การ
จัดการธุรกิจ 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและ        
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 4. สามารถใช๎ความรู๎ ความเข๎าใจในด๎านการบริหารไปใช๎ในการ
ประกอบธุรกิจสํวนบุคคลได๎ 
 5. มีทักษะทางด๎านการติดตํอสื่ อสารทางธุรกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์อยํางสร๎างสรรค์ในการทํางานรํวมกับ
ผู๎อื่น 
 6. สามารถบูรณาการความรู๎ทางด๎านการจัดการธุรกิจ เพ่ือให๎มี
แนวคิดท่ีสมบูรณ์มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
บุคคลในชุมชน ทั้งด๎านวิชาการ
และวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มี
ความรู๎ความสามารถในการนํา
หลักการจัดการทั่วไปไปประยุกต์
ในงานด๎านธุรกิจในชุมชน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
การคิดหน่วยกิต 
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 90 หนํวยกิต 

การคิดหน่วยกิต 
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 90 หนํวยกิต 

 
 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0101 
สมรรถภาพทางภาษาไทย 
Thai Language Competency 3(2-2-5) 

ศท 0102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
English for Communication 1 3 (2-2-5) 

ศท 0103 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
English for Communication 2 3 (2-2-5) 

ศท 0104 
ทักษะการอํานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 
Reading and Writing Skills in English  3 (2-2-5) 

ศท 0105 
ภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน 
(ไมํมีชื่อภาษาอังกฤษ) 3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 3(2-2-5) 

ศท 0102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

English for Communication 1 3 (2-2-5) 

ศท 0103 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 

English for Communication 2 3 (2-2-5) 

ศท 0104 

ทักษะการพูดและเขยีนภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Writing 
Skills 

3 (2-2-5) 

ศท 0105 

ภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน 
Languages of Neighboring 
Countries 

3 (2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0201 
ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 3 (2-2-5) 

ศท 0202 
การพัฒนาตน 
Self Development 3 (3-0-6) 

ศท 0203 
สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 3 (3-0-6) 

ศท 0204 
มนุษย์และคุณคํา 
Human and Value 3 (3-0-6) 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0201 

การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human 
Development 

3 (2-2-5) 

ศท 0202 
มนุษย์กับวัฒนธรรม 
Human  and  Culture 

3 (2-2-5) 

ศท 0203 
สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0401 จังหวัดศึกษา 
Province Studies 

3 (2-2-5) 

ศท  0402 วิถีไทย 
Thai Living 

3 (3-0-6) 

ศท  0403 สังคมโลก 
Global Society 

3 (3-0-6) 

ศท  0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
Low and Human Right 

3 (3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0301 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (2-2-5) 

ศท  0302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ 
Information Technology for 
Learning 

3 (2-2-5) 

ศท  0303 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต 
Science and Life  Development 

3 (3-0-6) 

ศท  0304 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
Life and Environment 

3 (3-0-6) 

 

    
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0301 จังหวัดศึกษา 
Province Studies 

3 (2-2-5) 

ศท  0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
Thai Social and Development 

3 (2-2-5) 

ศท  0303 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3 (3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎  
Information Technology for 
Learning 

3 (2-2-5) 

ศท  0402 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (2-2-5) 

ศท  0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
Life and Environment 

3 (3-0-6) 

ศท  0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต 
Science for Life 

3 (3-0-6) 
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หมวดวิชาเฉพาะ                57 หน่วยกิต 

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศศ 0401 หลักการประกอบธุรกิจ 
Fundamental of Business 

3 (3-0-6) 

ศศ 0402 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3 (3-0-6) 

ศศ 0403 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
General Economics 

3 (3-0-6) 

ศศ 0404 การบัญชี  1 
Accounting 1 

3 (2-2-5) 

ศศ 0405 การบัญชี  2 
Accounting 2 

3 (2-2-5) 

ศศ 0406 สถิติธุรกิจ        
Business Statistic                                                                      

3 (2-2-5) 

 

 
หมวดวิชาเฉพาะ   57 หน่วยกิต 

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of  Economics 

3 (3-0-6) 

บธ 0102  หลักการจัดการ 
Principle of  Management 

3 (3-0-6) 

บธ 0103 หลักการตลาด 
Principles of  Marketing 

3 (3-0-6) 

บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3 (3-0-6) 

บธ 0105 หลักการบัญช ี
Principles of  Accounting 

3 (2-2-5) 

บธ 0106 หลักการเงิน 
Principles of Finance 

3 (3-0-6) 

บธ 0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Business Program Package 

3 (2-2-5) 

บธ 0108   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information 
System 

3 (3-0-6) 

 

 
 
เพ่ือให๎ครอบคลุมความรู๎ที่เป็น
พ้ืนฐานสําคัญท่ีนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจต๎องเรียนรู๎ 
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 2) วิชาชีพ   36 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาชีพบังคับ  27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศศ 0407 กฎหมายธุรกิจ  
Business Laws                                                                       

3 (3-0-6) 

ศศ 0408 หลักการตลาด     
Principles of Marketing                                                               

3 (3-0-6) 

ศศ 0409 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
Human Resource Management                                               

3 (2-2-5) 

ศศ 0410 จิตวิทยาธุรกจิ                           
Business Psychology                                            

3 (3-0-6) 

ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information System 

3 (2-2-5) 

ศศ 0412 การประกอบการธุรกิจชุมชน 
Community Enterprise 

3 (2-2-5) 

ศศ 0413 ภาษีอากรธุรกิจ              
Business Taxation                                                 

3 (3-0-6) 

ศศ 0414 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3 (2-2-5) 

ศศ 0415 จริยธรรมทางธุรกจิ 
(ไมํมีชื่อภาษาอังกฤษ) 

3 (3-0-6) 

 2) วิชาชีพ   36 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาชีพบังคับ  27   หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0201 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ 

Fundamental of Business 
3(3-0-6) 

บธ 0202  จิตวิทยาธุรกจิ 
Business  Psychology 

3(3-0-6) 

บธ 0203  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(2-2-5) 

บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

บธ 0205  การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจชุมชน 
Business Community 
Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

บธ 0206 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(2-2-5) 

บธ 0207 การจัดการสํานักงานสมัยใหมํ 
Modern Office Management 

3(2-2-5) 

บธ 0208  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English  

3(2-2-5) 

บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 
3(2-2-5) 
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     2.2 วิชาชีพเลือก             9     หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศศ 0416 การบริหารงานสํานกังาน    
Office Management                                                

3 (3-0-6) 

ศศ 0417 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งาน 
Software Package and Application                        

3 (2-2-5) 

ศศ 0418 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
Human Relations in Organization 

3 (3-0-6) 

ศศ 0419 การพัฒนาบุคลิกภาพ      
Personality Development                                                      

3 (2-2-5) 

ศศ 0420 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  
Efficiency Development                                 

3 (3-0-6) 

ศศ 0421 การบริหารการขาย       
Sales  Management                                                        

3 (2-2-5) 

ศศ 0422 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอํม 
Small and Medium Management                     

3 (2-2-5) 

ศศ 0423 การเป็นผู๎ประกอบการ      
Entrepreneurship                                                   

3 (3-0-6) 

ศศ 0424 ภาษาไทยธุรกจิ      
Usage of Language in Business                                                              

3 (2-2-5) 

ศศ 0425 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       
Business English                                                        

3 (2-2-5) 

        2.2 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0210  การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 

Management Planning and 
Control 

3(2-2-5) 

บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
Techniques in Training and 
Conference 

3(3-0-6) 

บธ 0212 จริยธรรมธรรมทางธุรกจิ 
Business Ethics 

 

บธ 0213 ภาษาไทยธุรกจิ 

Business Thai language 

3(3-0-6) 

บธ 0214 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(2-2-5) 

บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติการ 
Operations Management 

3(2-2-5) 
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      2.3  การฝึกงาน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศศ 0426 ฝึกงาน 
On the Job Training 

3(200ชั่วโมง) 

 

 
    2.3 วิชาการฝึกงาน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0217 ฝึกงาน 

Practicum 

3(200 ชั่วโมง) 

 

 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุม 

สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                                         69 

 
 

รายงานการประชุม 
สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
วันศุกร์ ที่   ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
................................................................................................................... 

 
ผู้เข้าประชุม ๑. นายไสว                  ชินพงษ ์       ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
                      ๒.  นางนิพพา               ประทุมวัลย์                     กรรมการสภาวิชาการ                     
                      ๓.  นายวุทธิศักดิ์            โภชนุกูล                 กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๔.  ผศ.สุรินทร์               พรหมชัย                         กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๕.  นายสมพร                 ดําหนูอินทร์                 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภาระกิจ 

๑. นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต์       กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๒. นายอรุณ                  สารบัญ                           กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๓.  นายอดีนันต์              นูเตะ                             กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๔.  นายมูฮํามัด               ภูยุทธานนท์                    กรรมการสภาวิชาการ 
 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. นางสาวธญารัศศ์     ทองทับ      ครู คศ.๑ 
๒. นางยูวารียะห์             มานิตย์พันธ์                   นักวิชาการศึกษา 
๓. นางสาววีรนชุ             บอืราเฮง                       เจา๎หน๎าที่ฝึกอบรมฯ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.   
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

        

วาระท่ี ๑.๑   การจัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

         ด๎วยชมรมศิษย์เกําวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ดําเนินการจัดโครงการคืนสูํเหย๎าชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากศิษย์เกําของวิทยาลัยชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมจํานวนมาก 

มติ     

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๑.๒  การจัดกิจกรรมโครงการสสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริใน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา 

สรุปเรื่อง 

ด๎วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎ดําเนินการจัดโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการสํงเสริมอาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต๎กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานยํานลิเภา ณ หมูํที่ ๑ บ๎านบางขุนทอง และหมูํที่ ๖ บ๎านยูโย 
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวํางวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได๎
ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎วและได๎รับความสนใจจากผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นอยํางดี 

มติ        

ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
สรุปเรื่อง 
     ตามที่ได๎มีการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ งานเลขานุการสภาฯ ได๎จัดทํารายงานการประชุมเรียบร๎อยแล๎ว จํานวนหน๎า ๔ หน๎า จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  

มติ                 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 

 กลุํมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได๎กําหนดปฏิทินการศึกษา  ระดับ

อนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   

มติ        

ที่ประชุมรับทราบ 

กรรมการเสนอแนะให๎ปรับปรุงแบบตารางให๎เหมาะสมเพ่ือความงํายและสะดวก ขอให๎เรียบเรียงวันและเดือนให๎

ถูกต๎องเพ่ือปูองกันความผิดพลาดและสับสน (ขอให๎ปรับเป็นภาคเรียน) 

วาระท่ี ๔.๒     เรื่อง การเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการวางระบบและให้บริการด้านไอซีที 

                   ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแก่กลุ่มเป้าหมาย 

สรุปเรื่อง 

ด๎วยกลุํมงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดทําโครงการวางระบบและให๎บริการด๎านไอซีที 
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแกํกลุํมเปูาหมายเพ่ือให๎กลุํมเปูาหมายได๎รับความรู๎ด๎านไอซีทีได๎อยํางทั่วถึงและครอบคลุม 
รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสําหรับใช๎ในชีวิตประจําวันและเกิดทักษะการเรียนรู๎ตลอดเวลา จึงได๎จัดอบรมให๎
ความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์จํานวน  ๕ หลักสูตรประกอบด๎วย  

  ๑.หลักสูตรการผลิตวิดิทัศน์ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ กลุํม   
  ๒.หลักสูตรการใช๎อินเตอร์เน็ตเพื่อการค๎นคว๎า  จํานวน ๒ กลุํม  
  ๓.หลักสูตรการประมวลผลด๎วยโปรแกรมสถิติ  จํานวน ๑ กลุํม  
  ๔.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมมือถือระบบแอนด์รอยด์  จํานวน ๑ กลุํม  
  ๕.หลักสูตรการซํอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน ๑ กลุํม  

 

มติ           

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มมีติให๎ทําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยมีรายละเอียด 
คําอธิบายรายวิชา  และจํานวนชั่วโมง ในการประชุมครั้งตํอไป 
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วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง แผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ

คุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู๎เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

          ในการนี้ กลุํมงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ได๎นําเสนอแผน

จัดการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.

๒๕๕๖  ดังนี ้

          ๑.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหารคาวพ้ืนบ๎าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตํงฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                    ๒๒.หลักสูตรการเพ๎นท์แก๎ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค๎ก)                   ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าบาติก           ๒๔.หลักสูตรการทําพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว            ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต๎น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของชํารํวย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ๎าคลุมผมด๎วยมือ                     ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร๎อยคริสตัลบนผ๎าคลุมผม              ๒๘.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

          ๑๑.หลักสูตรการร๎อยลูกปัดจากคริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช๎อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ            ๓๐.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ๎าพ้ืนเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมตารางคํานวณ 
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          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี                        ๓๒.หลักสูตรการตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสมัยนิยม                  ๓๓.หลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ๎นท์ผ๎าบาติก                            ๓๔.หลักสูตรซํอมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ๎าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ๎าไหมเพ่ือธุรกิจ                      ๓๖.หลักสูตรการถักโครเชต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติ      

ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 
วาระท่ี  ๕.๑      เรื่องพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
                    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ    
สรุปเรื่อง 

 ข้อเท็จจริง  กลุํมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอพิจารณาการ

พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  

จํานวน  ๒  หลักสูตร คือ   

๑.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

๒.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ข๎อบังคับวิทยาลัยชุมชนวําด๎วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ข๎อ ๙ (๒) 

ให๎คําปรึกษาและข๎อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพทางการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  

การเปิดหลักสูตร และการดําเนินงานของหนํวยจัดการศึกษาตํอผู๎อํานวยการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ   รายละเอียดดังแนบ 
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มติ        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการบัญชี  โดยขอให๎วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสดําเนินการปรับแก๎ตาราง ( Curriculum  Mapping ) ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับรายวิชามากขึ้น 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่องพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเรื่อง 

 เรื่องเดิม  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖   และ  มีการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์พิเศษโดยผํานคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ  ในวันที   ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นั้น 
               ข้อเท็จจริง  เพ่ือให๎กระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษดําเนินการครบถ๎วนตามกระบวนการ  และเกิดผลดีตํอ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และนักศึกษา  เห็นควรพิจารณากลั่นกรองการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตร
อนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีรายนามดังตํอไปนี้ 
                สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑. นายศรัณย์  จันทร์แจํม 
๒. นายชุมพล  หะยะมิน 
๓. นางขุสุมา   นิลรัตน์ 
๔. นางสาวพิสมัย  ยอดพรหม 
๕. นายอารีย์  บารู 
๖. นายซอลแล๏ะ  โต๏ะเซ็ง 
๗. นายอภินันท์  มะมิง 

               สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น 
๑. นางนงเยาว์  เกษกุล 
๒. นายคมวิทย์  สุขเสนีย์ 
๓. นายคอลดุล  เจ๏ะหลง 
๔. วําที่ร๎อยโทอธิพงษ์  มณีแก๎ว 
๕. นายกรีฑา  จินดาวงศ์ 
๖. นางวาสนา  การุณรักษ์ 
๗. นายสําเริง  สัมพันธ์ 
๘. นายกรกฎ  หะยีสะแลแม 
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  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. นางนุชรี  ฤทษ์ประพันธ์ 
๒. นางรอฮานิง  หะเล็ง 
๓. นายเสริมสุข  ไกรนรา 

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑. นายอาทิตย์  การัมซอ 
๒. นายอนันต์  มาลีวัด 
๓. นางอาสลีนา  เปาะซา 

               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นายจักรพันธ์  จันทร์อิน 
๒. นายปกรณ์   ปรีชาวุฒิเดช 

               สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๑. นางโรสณาณีย์  เซ็งอาลามีน 
๒. นายอามัน  สะแลเม็ง 
๓. จําเอกวสันต์  สุทธิบูรณ์ 
๔. นางสาวนุรอาซีมะห์  ปะเกสาแล๏ะ 

               หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
๑. นายซานูซี  ยีปง 
๒. นางเจนจิรา  หมัดศรัทธา 
๓. นายชยพล  เพชรแก๎ว 
๔. นางลัดดาวัลย์  เพชรแก๎ว 
๕. นางสาวรุสณี  อูมา 
๖. นางนูรีซัน  ปะดอ 
๗. นายสาการียา  นิแวร์ 
๘. นางสาวรอปีอะ  หะยีบีดิง 
๙. นายวันชาติ  มาทา 
๑๐. นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา 
๑๑. นายบุญรัตน์  เพชรแก๎ว 
๑๒. นางสาวมยุรา  อูมา 
๑๓. นางนันทิมา  ชินพงษ์ 
๑๔. นายมะรอมือลี  วาหลง 
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             กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวาํด๎วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

มติ        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ขอให๎วิทยาลัย

ชุมชนดําเนินการปรับแก๎ข๎อมูลและดําเนินการดังนี้ 
๑. การข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ ถ๎าระบุหนํวยงานแตํไมํมีหนังสือรับรองอนุญาตจากหนํวยงาน ถือวําเอกสาร

ไมํครบถ๎วน จึงยังไมํสามารถรับเป็นอาจารย์พิเศษได๎ 
๒. อาจารย์พิเศษหมวดศึกษาทั่วไป ขอให๎ดําเนินการเพ่ิมเติมข๎อมูล 

- นายวันชาติ  มาทา  ขอให๎ดูรายละเอียดปีที่จบ สาขาท่ีจบ (ตรวจสอบข๎อมูล) 
- นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา  อนุญาตให๎สอนวิชาเดียว การคิดและการตัดสินใจ                                             
- นายชยพล  เพชรแก๎ว  จบวชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์
คอมพิวเตอร์)  
- นางนันทิมา  ชินพงษ์  ให๎สอนการคิดและการตัดสินใจ 
- คนที่จบตํางประเทศขอให๎ดูวําคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (กพ.) รับรองหรือไมํ 
- ไมํเห็นชอบให๎ นางสาวโนรี  มะเย็ง เป็นอาจารย์พิเศษเนื่องจากการจบจากตํางประเทศยังไมํมี
ประสบการณ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและวิชาที่สมัครสอนยังไมํตรงกับสาขาที่จบการศึกษา 

 
วาระท่ี ๕.๓   เรื่องพิจารณาการต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
 

สรุปเรื่อง 
 

  เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพ่ือตํอวาระอาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

ข้อเท็จจริง   
เพ่ือให๎เกิดผลดีตํอวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และนักศึกษา  เห็นควรพิจารณาการตํอวาระอาจารย์พิเศษ  

หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีรายนามดังตํอไปนี้ 
            หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑. นางสาวรสนี  ยะปา 
๒. นายอนันต์  ประทานชวโน 
๓. นายสมพงศ์  สกุลจีน 
๔. นางภัทรภร  นิลวัน 
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๕. นางพรทิพย์  นาคพุทธ 
๖. นายอนันต์   แสงชาตรี 
๗. นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๏ะ 
๘. นายสิริชัย  อุเส็น 
๙. นางเพ็ญศรี  แทนหนู 
๑๐. นายสูไฮมิง  ลอตันหยง 
๑๑. นางสิริพร  ทองจินดา 
๑๒. นายประดิษฐ์  เดชบุญ 
๑๓. นายประวิตร  จินตประสารท 
๑๔. นายจําลอง  เทพกําเนิด 
๑๕. นายนภดล  จินตประสารท 
๑๖. นางสาวอาริตา  มาทวี 
๑๗. นางสาวชฎากต  แก๎วทอง 
๑๘. นายณัฎฐ์พัชร์  ศรีสังข์ 
๑๙. นางจรรยา  อาภาสกุล 
๒๐. นางสาวเขมวันต์  สําเภาทอง 
๒๑. นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา 
๒๒. นายบลยา  ไหรเจริญ 
๒๓. นายนิรุตต์  โว๏ะนิเน็ง 
๒๔. นางสาวมัญจนา  หมูํเก็ม 
๒๕. นางสาวธนา  ฟูุงเฟ่ือง 
๒๖. นางสาววิณา  สามัญ 
๒๗. นางนูรีดา  มะแซ 
๒๘. นางสาวไลลา  สะมะแอ 
๒๙. นางสวรรรยา  เกสโร 
๓๐. นายเสริมศักดิ์  บุญสม 
๓๑. นายมะหามะอูเซ็ง  หะยีเซ็ง 
๓๒. นางเปาสีเยาะ  เกียรติอนุรักษ์ 
๓๓. นางทัศนีย์  ธนสมบัติมงคล 
๓๔. นางสาวทิพาพร  แก๎วมาก 
๓๕. นางโสภิดา  มะรือสะ 
๓๖. นางอัจฉรา  พัฒนพิโดร 
๓๗. นายพลเดช  แซํอํอง 
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๓๘. นายอดิศักดิ์  ชํานาญคง 
๓๙. นางสาวรวีวรรณ  กาปา 
๔๐. นายสุเทพ  สมัยวิทยาวงศ์ 
๔๑. นางสาวเอมีเรีย  ลอดิง 
๔๒. นางสุชาดา  วุฒิศาสตร์ 
๔๓. นายเมธา  สุเมธาวิวัฒน์ 
๔๔. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรทอง 
๔๕. นายวันชัย  แก๎วหนูนวล 

             สาขาการศึกษาปฐมวัย 
๑. นางนิพพา  ประทุมวัลย์ 
๒. นายสมบุญ  จารุวรรณ 
๓. นายสมมาศ  ประทุมวัลย์ 
๔. นายรุํง  แสงสุวรรณ 
๕. นางสาวอภิญญา  สามเส๎ง 
๖. นางนัยนา  สาและ 
๗. นางสาวอมรรัตน์  สารบัญ 
๘. นางสาวอาภาพรรณ  เงินมาก 
๙. นางสาวซีหต๏ะ  อาแวตาโล๏ะ 
๑๐. นางสาวกาสมะห์  เปาะจิ 
๑๑. นายอดิศักดิ์  พัฒนปรีชาวงศ์ 
๑๒. นายโชคชัย  รัตนอุดม 
๑๓. นางซือลาเมาะ  ปาแด 
๑๔. นางพิมพรรณ  อนันทเสนา 
๑๕. นางสาวธิติมา  เรืองสกุล 
๑๖. นางสาวปรีดา  คงรังศรี 
๑๗. นายอับดุลเลาะ  เจ๏ะฮิง 
๑๘. นายสมคิด  ยีละงู 

           สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๑. นายอรุณ  สารบัญ 
๒. นายอัศว์มันต์  บินยูโซะ 
๓. นายมูฮํามัด   ภูยุทธานนท์ 
๔. นายกรพัฒน์  วรรณสกล 
๕. นายสราวุธ  แสงประสิทธิ์ 
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๖. นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ 
๗. นายอนันต์  แสงชาตรี 
๘. นางสาธิกา  คงแสง 
๙. นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
๑๐. นางสาวสุรางค์  อีลา 
๑๑. นางกติยา  ไพรพฤกษ์ 
๑๒. นายอุสมาน  สามะอะกา 
๑๓. นายอาดีนันต์  นูเตะ 
๑๔. นายรุดดีน  ดารีสอ 
๑๕. นายธนาณัติ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
๑๖. นายบูรฮัน  อิหะโละ 
๑๗. นายสุทัศน์  พิเศษ 

                สาขาวิชาการปกครองท๎องถิ่น 
๑. นายอัสมีรี  แวเด็ง 
๒. นายนิรันดร์  ทองคุปต์ 
๓. นายสมเกียรติ  จันหนู 
๔. นายโกวิทย์  อุบลรัตน์ 
๕. นางสาวขวัญชาติ  ชูแก๎ว 
๖. นางสาวละมํอม  พรหมปลอด 
๗. นาบฮัสบุลเลาะ  ตาเฮ 
๘. นายอภิสิทธิ์  มีสีดี 
๙. นางนวพร  อักษรสิทธิ์ 
๑๐. นางสาวนูรไฮดา  โต๏ะเซ็ง 
๑๑. นายอภินันท์  เบญจมามาศ 
๑๒. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช 
๑๓. นายนพพร  จันทร์แก๎ว 
๑๔. นายมนตรี  มามะ 
๑๕. นายมามัด  อับดุลวาริษ 
๑๖. นายหมัดยามี  บิลแหละ 
๑๗. นายยุทธศักดิ์  กรดจํานงค์ 
๑๘. นายนิรันตร์  นราฤทธิพันธ์ 
๑๙. นางสาวณัฐฐิตา  ชุมประมาณ 
๒๐. นางระวิวรรณ  บุญสม 
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                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๑. นางสาวอารีย์  กาธิโร 
๒. นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี 
๓. นางสาววสุธา  สุทมาส 
๔. นางสาววรารัตน์  เกษมใจประสงค์ 
๕. นางบงกช  ภิรมย์เวศน์ 
๖. นางประทีป  มีเอียด 
๗. นางฟาทูนี  มะมีเยาะ 
๘. นางสาวปนัดดา  มาลยาภรณ์ 
๙. นางสาวจรรจิรา  นพคุณ 

                  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นายนุสรณ์  อํอนทอง 
๒. นายซารีฟ  หะยีซําซูดิน 
๓. นายอิมรอน  จารงค์ 
๔. นายกีรติ  วงศ์อัครวินท์ 
๕. นางซารอยา  หะยียูโซ๏ะ  
๖. นายสุนทร  หมัดแล๎ 
๗. นางสาวพิมพาภรณ์  สีน้ําเงิน 
๘. นางพิฌานิกา  ไทยจินดา 
๙. นางสาวรจเลข  สกลธวุฒิ 
๑๐. นางสาวธีมาพร  มณีวงศ์ 
๑๑. นายธนะวัฒน์  เลิศประเสริฐ 
๑๒. นางสาวยูวารียะห์  ดอเล๏าะ 
๑๓. นายซําซูเด็ง  มามุ 
๑๔. นายจรูญศักดิ์  เวทมาหะ 
๑๕. นายธีระ  ชัยวรรณ์ 
๑๖. นางสาวอัสณา  สาแม 
๑๗. นางสาวรดี  นฤมิตรสุธน 
๑๘. นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา 
๑๙. นายโชคชัย  หวัดเพชร 
๒๐. นายพัฒนา  โอมประพันธ์ 
๒๑. นายซูเพียร  เจ๏ะดอเลาะ 
๒๒. นายนเรนศักดิ์  เดชารัตน์ 
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๒๓. นางสาวประภัสสร  เพียรผล 
๒๔. นางสาวอุทัย  พรหมภักดี 

                    สาขาการบัญชี 
๑. นางสาวมารินี  แวเจะ 
๒. นางรุสนา  ลีมอปาแล 
๓. นายพรหม  อ๎อนหวําง 
๔. นางฟาอีสะ  ศรีตุลาการ 
๕. นางสาวนูรีซัน  บาหะ 
๖. นางสาวทิพวรรณ  รัตนพรหม 
๗. นางสาวปัทมาวดี  กิมแหลม  

 

          กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวําด๎วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการตํอวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติ         
ที่ประชุมเห็นชอบการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ 

 
วาระท่ี ๕.๔       เรื่อง พิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยมีสถานที่จัดการศึกษาครอบคลุม

พ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกําหนดเปิดภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน  กลุํมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการรํวมกับหัวหน๎าหนํวยจัด

การศึกษา  และหัวหน๎าสาขาวิชาได๎พิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู๎สอนให๎สอดคล๎องกับรายวิชา  โดยพิจารณาจัดอาจารย์

ผู๎สอนตามเกณฑ์คุณสมบัติ คือ 

                 -   อาจารย์ผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีต๎องสอดคล๎องกับรายวิชาที่สอนและควรมีประสบการณ์การ

สอน/การทํางานหรือความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ ๑๐  ปีขึ้นไป 

                 -  อาจารย์ผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทต๎องสอดคล๎องกับรายวิชาที่สอน รายละเอียดดังแนบ 
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มติ         

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายนามอาจารย์ผู๎สอนระดับอนุปริญญาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตํอไป ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอ 

 
วาระท่ี ๕.๕      เรื่องพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ

คุณภาพชีวิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู๎เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

 ในการนี้ กลุํมงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ได๎นําเสนอ

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 

          ๑.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหารคาวพ้ืนบ๎าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตํงฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                    ๒๒.หลักสูตรการเพ๎นท์แก๎ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค๎ก)                   ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าบาติก           ๒๔.หลักสูตรการทําพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว            ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต๎น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของชํารํวย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ๎าคลุมผมด๎วยมือ                     ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร๎อยคริสตัลบนผ๎าคลุมผม              ๒๘.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

          ๑๑.หลักสูตรการร๎อยลูกปัดจากคริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช๎อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ            ๓๐.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา 
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          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ๎าพ้ืนเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมตารางคํานวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี                        ๓๒.หลักสูตรการตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสมัยนิยม                  ๓๓.หลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ๎นท์ผ๎าบาติก                            ๓๔.หลักสูตรซํอมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ๎าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ๎าไหมเพ่ือธุรกิจ                      ๓๖.หลักสูตรการถักโครเชต์ 

มติ        

ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิตและขอให๎ระบุ

ชั่วโมงในหลักสูตรแตํละหลักสูตรไว๎ด๎วย 

 
        ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.                
 
 
 
                             
                   (นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ)                              (นายสมพร  ดําหนูอินทร์) 
                       ผู๎จดรายงานการประชุม                                        ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ 
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบด ีที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  อาคารส านักงานบริหารงานกลาง ชั้น ๒  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

………………………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 ๑.  นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน       ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
             ๒.  นางกรรณิกา  ด ารงวงศ ์                   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
             ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  หมวกสกุล      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
             ๔.  ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
             ๕.  ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
              ๖.  นายศิริศักดิ์  หวงัธรรมมั่ง       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๗.  นายธีระ  อัครมาส        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘.  นายไสว  ชินพงษ ์        กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

                        

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
๑. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง                         กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์         กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายสุรชิต  ธารประสพ        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ                            ครู คศ ๑ 
๒.นางธาราพร  จันทร์อ่อน                               นักวิชาการศึกษา 
๓.นางสาวฟาทูนี  มะมีเยาะ                               เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
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 ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่  ๑.๑       การเดินทางไปประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
                         ทั่วประเทศ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ส่งหนังสือเชิญประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศประชุมประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมุกดาหารในการนี้หากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนท่านใดมีข้อหารือ ข้อเสนอแนะ
ให้กับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อน าไปเสวนาร่วมกันในที่ประชุมก็ขอให้แจง้เสนอต่อประธานสภาเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการประชุม 
                                                                                           
มติ           ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖     
สรุปเรื่อง 
             ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  งานเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  ๑๐  หน้า  จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๔/
๒๕๕๖  
มติ        ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)  - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา  ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
            กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา     ระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ซึ่ง

ประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ ๑ – ๓  ปกีารศึกษา ๒๕๕๖  สรุปได้ดังนี ้

           - ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖   จดัการเรียนการสอนตัง้แต่วันที ่ ๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ –  ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๖ 

           - ภาคการศกึษาที ่๒/๒๕๕๖   จดัการเรียนการสอนตัง้แต่วันที ่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ –  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗  

            - ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗   

 

 มต ิ      ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับท ารายละเอียดปฏิทินการจักการศึกษาแยกเป็นรายภาคการศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๒    เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการ 
                       ส่งเสริมอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมพัฒนา   
                       อาชีพ   ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา” 
สรุปเรื่อง 
              ด้วยกลุ่มงานอ านวยการ วิทยาลยัชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัด โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชน ในการส่งเสริมอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและ
ผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา  ในระหว่างวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  หมู ่๑ บ้านบางขุนทอง  และหมู่ ๖ บ้านยูโย ต าบลบาง
ขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
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   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สาน

ย่านลิเภา  ให้คนในท้องถิ่นสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  โดยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนทอง ก านันและผู้ใหญ่บ้านของชุมชนและผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดของโครงการ  ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขอน าเสนอผลการด าเนินการโครงการในรูปแบบวีดิทัศน์  

 
มติ             ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมการด าเนินการโครงการที่ไปด าเนินการนีเ้ป็นการสานต่อพระราชด าริ ซึ่งเดิมหมู่บ้านนี้ขาดครู ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสได้ไปสานต่อในการสอนและสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน  ทั้งนี้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

คุณกรรณิกา ด ารงวงศ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
- มองว่าสิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มคือการไปอบรมให้ลูกค้าสามารถน าสินค้าไปขายได้ และไม่ควรท าสินค้า 

ในรูปแบบเดิมๆ ซ้ าๆ ควรสร้างจุดขายให้กับสินค้าโดยยกตัวอย่าง เช่น การสานกระจูดมีลวดลายต่างๆมากมาย และการท าผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นต้น  
                   - วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรสร้าง Logo ติดกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบที่มาของสินค้านั้นๆ 

                  คุณศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
                   - น าเสนอถึงการจัดประกวดผลิตภัณฑ์สานกระจูดโดยให้ผู้สนใจโหวตทาง Internet  ถึงผลิตภัณฑ์ที่ชอบและลวดลายที่แปลกใหม่ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๓ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เป็นประจ าทุกเดือนนั้น  ส าหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ มีดังนี้ 

                          ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ของวิทยาลัยชุมชนประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของวิทยาลัยชุมชนผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของ

วิทยาลัยชุมชน ร่วมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

                          ๒. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือหาแนวทางและปรึกษาหารือการจัดมหกรรมวิชาการ ๕ 

จังหวัดชายแดนใต้ผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการจัดมหกรรมวิชาการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.

เบตง จ.ยะลา 

                         ๓. ประชุมการพัฒนาศูนย์ประสานความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานการพัฒนาศูนย์ประสานความปลอดภัย

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานความปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลซ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                         ๔. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งพนักงานราชการเพ่ือประเมินสมรรถนะผู้สมัครงานในต าแหน่งพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนผลที่

ได้รับได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 

                         ๕. ประชุมสัมมนาแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่เพ่ือทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิทยาลัย

ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา 

                        ๖. โครงการพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๖ เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานของโครงการพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนประจ าปี 

๒๕๕๖ ผลที่ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๖ พร้อมร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ 

เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. 
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มติ            ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔   เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

     ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
 

สรุปเรื่อง 
                 ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจง้ให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่  ๑๐ ของ
เดือนถัดไป นั้น 
                 งานแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว     
                 งานแผนและงบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี ้ 
ได้รับจัดสรร ๒๙,๙๗๕,๒๓๘.๐๐ (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๙,๗๘๑,๐๗๐.๘๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๒,๖๐๘,๕๖๕.๒๒ บาท (สองล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑๒,๓๘๙,๖๓๖.๑๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์) เงินคงเหลือ ๑๗,๕๘๕,๖๐๑.๙๐ 
บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
                 ๑. แผนการจัดการศึกษา ได้รับจัดสรร ๑๓,๘๙๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม 
๓,๔๙๗,๑๘๙.๓๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๑,๒๐๕,๓๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสน
ห้าพันสามร้อยย่ีสิบหกบาทถ้วน) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๔,๗๐๒,๕๑๕.๓๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองพันห้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) เงินคงเหลือ 
๙,๑๘๙,๓๘๔.๗๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) 
                  ๒. แผนบริการวิชาการ ได้รับจัดสรร ๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบกิจ่ายสะสม ๐.๐๐ 
บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
                  ๓. แผนวิจัย ได้รับเงินจัดสรร ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เงินคงเหลือ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
                  ๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท รวม
เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                 ๕. แผนบริหารจัดการ ได้รับจัดสรร ๑๐,๓๗๕,๒๙๒.๐๐ บาท (สบิล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม 
๖,๑๙๒,๖๘๑.๕๘ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๙๕๘,๔๙๙.๒๒ บาท (เก้าแสนหา้หมื่น
แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๗,๑๕๑,๑๘๐.๘๐ บาท (เจ็ดล้านหนึง่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบ
สตางค์) เงินคงเหลือ ๓,๒๒๔,๑๑๑.๒๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสีพั่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 
                  ๖. แผนงาน:แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับสรร ๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐ บาท  
(สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึง่พันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน 
๔๑๔,๗๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๕๐๕,๙๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เงนิ
คงเหลือ ๒,๑๖๒,๖๕๐.๐๐ บาท (สองลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                    ๗. แผนงาน:สร้างความรู้ สร้างอาชีพ  ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๕,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึง่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เบิกจ่าย
สะสม ๐.๐๐ บาท เบกิจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ  ๑,๙๔๕,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสอง
ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)      
                  
มติ                ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียนวาระที่ ๔.๕   เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
                 งานการเงิน กลุ่มงานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงาน 
สรุปยอดรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   
                  เดือนเมษายน ๒๕๕๖ มียอดยกมาจ านวน ๑,๓๔๘,๐๓๑.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมรายรับ
ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)หักด้วยรายจ่ายของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๕๕,๐๐๑.๒๔ บาท (ห้าหมื่นห้า
พันหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) หักยอดลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๔๒,๒๙๒.๐๐ บาท (สีห่มื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)รวมยอด
ลูกหนีช้ าระคืนเงินยืมประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)ดังนั้น ยอดคงเหลือสุทธิของเงินรายได้
สถานศึกษาประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑,๓๖๖,๙๔๐.๙๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
        
มติ             ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๕          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
               วาระที่ ๕.๑   เรื่องพิจารณากรรมการบริหารกองทุนข้อ(๑)และข้อ(๒) ของข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
                                        นราธิวาส ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 

 เรื่องเดิม ๑.ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”แต่งตั้งโดยสภาวิทยาลัย 
ชุมชน ประกอบด้วย  
  (๑) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน    ประธานกรรมการ 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๒ คน   กรรมการ 
  (๓) กรรมการสภาวิชาการ ๒ คน    กรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓ คน  กรรมการ 
  (๕) ประธานชมรมอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการ 
  (๖) ประธานองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการ    

(๗) หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาจ านวน ๓ คน  กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน    กรรมการและเลขานุการ 
(๙) หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 กรรมการตามข้อ(๔) ได้มาโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเสนอแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
                           ๒. มติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  11  เมษายน ๒๕๕๖พิจารณาให้บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกข้อ(๔) ดังนี้ 

๓.๑ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรือเสาะ 
๓.๒ นายอัสมีรี แวเด็ง  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓.๓ นายพูนผล ไชยชาญ  ข้าราชการบ านาญ กรมราชทัณฑ์ 
 

 ข้อเท็จจริง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเสนอให้พิจารณา กรรมการรวมทั้งสิ้น ๓ คน ดงันี ้
       ๑. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็น ประธานกรรมการ 
   ๒. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๒ คน เป็น  กรรมการ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕  
 

ข้อเสนอแนะ – 
 

มติ         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และพิจารณาเสนอกรรมการดังนี้ 

- นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน          เป็นกรรมการ 

- ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว       เป็นกรรมการ 

- นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์         เป็นกรรมการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒    พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
สรุปเรื่อง 

             ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน  ๒  หลักสูตร คือ   

๑.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

๒.  หลกัสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๒) ก ากับดูแลให้วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่
ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทัง้สองหลกัสูตร โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลเรียนรู้เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชายิ่งขึ้น  
แต่เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจง้ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๔(๕)๑๘๓๗ เรื่อง การเปิด
สอนหลักสูตรอนุปริญญา จึงไม่มีการปรับแก้แต่อย่างใด 
 
มติ       ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน ๒ 
หลักสูตร  คือ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ 
ทั่วไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งภายหลังจากเปิดหลกัสูตรตามที่เสนอเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  

                    ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

 

ข้อเท็จจริง  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ในการนี้ กลุ่มงานหลกัสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
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ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  ได้น าเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ดงันี ้

          ๑.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ้าน                              ๑๙.หลักสูตรการจกัสานกระจูด 

          ๒.หลกัสูตรขนมไทยพ้ืนบ้าน                             ๒๐.หลกัสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลกัสูตรอาหารคาวพ้ืนบ้าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตง่ฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                 ๒๒.หลักสูตรการเพ้นท์แก้ว 

          ๕.หลกัสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค้ก)                 ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าบาติก ๒๔.หลกัสูตรการท าพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว             ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของช าร่วย                           ๒๖.หลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

          ๙.หลกัสูตรการปักผ้าคลุมผมด้วยมือ                          ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก ์

          ๑๐.หลักสูตรการร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผม                ๒๘.หลกัสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

          ๑๑.หลกัสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล                      ๒๙.หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ             ๓๐.หลักสูตรการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าพ้ืนเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี                           ๓๒.หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม                   ๓๓.หลักสูตรเทคนคิการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลกัสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก                                ๓๔.หลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลกัสูตรการพับผ้าขันหมากมุสลิม                   ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ้าไหมเพื่อธุรกิจ                      ๓๖.หลกัสูตรการถักโครเชต ์

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๐) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและงบประมาณ
ของวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอแนะ  งานฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
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ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบไปปรับเพ่ิมจ านวนชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร ที่ใชใ้นการฝึกอบรม เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจาณาอนุมัติต่อไป 
 
มติ       ที่ประชุมอนุมัติ แต่ให้น ากลับไปปรับหลักสูตรใหม่โดยให้กล่าวถงึภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอนกระบวนการผู้สอนควรระบุ ๑ คุณวุฒิ ๒ ประสบการณ์ อาจ
ลดจ านวนหลักสูตรลงโดยแบ่งเป็นหมวดให้ชัดเจนเพิ่มคณะท างาน ที่ปรึกษาหลักสูตรและขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
           ข้อเสนอแนะ   
           - คุณธีระ  อัครมาส และ ผศ.ประทีป  หมวกสกุล มองว่าควรจัดหมวดหมู่การฝึกอบรมให้ครอบคลุมกับบริบทกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยหลักสูตร
อาจจะมีหลักสูตรให้น้อยกว่านี้แต่ควรกระจายไปตามหมวด  
          - คุณดิลก  ศิริวัลลภ ขอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มองถึงผลระยะยาว รายได้ ตลาด เพื่อให้โครงการฝึกอบรมมีผลตอบสนองระยะยาว 
 
วาระที่  ๕.๔ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖           
สรุปเรื่อง  

 ข้อเท็จจริง  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ในการนี้ กลุ่มงานหลกัสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ได้น าเสนอแผนจัดการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๖ ดงันี ้

           ๑.หลกัสูตรขนมไทยพ้ืนบ้าน                              ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลกัสูตรขนมไทยพ้ืนบ้าน                             ๒๐.หลกัสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลกัสูตรอาหารคาวพ้ืนบ้าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตง่ฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                 ๒๒.หลักสูตรการเพ้นท์แก้ว 

          ๕.หลกัสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค้ก)                 ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าบาติก        ๒๔.หลักสูตรการท าพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว        ๒๕.หลกัสูตรภาษาจีนเบื้องต้น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของช าร่วย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

          ๙.หลกัสูตรการปักผ้าคลุมผมด้วยมือ                      ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก ์

          ๑๐.หลักสูตรการร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผม            ๒๘.หลกัสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

          ๑๑.หลกัสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ         ๓๐.หลักสูตรการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าพ้ืนเมือง          ๓๑.หลกัสูตรการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
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          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี                            ๓๒.หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม                    ๓๓.หลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลกัสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก                                 ๓๔.หลกัสูตรซ่อมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลกัสูตรการพับผ้าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลกัสูตรอลูมีเนียมเสริมเหล็ก 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ้าไหมเพื่อธุรกิจ                       ๓๖.หลักสูตรการถกัโครเชต ์

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและงบประมาณ
ของวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ  งานฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖           
ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบไปปรับแก้ช่วงระยะเวลาวันฝึกอบรมให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจาณาเห็นชอบต่อไป 
 

มติ      ที่ประชุมให้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม ่ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดประกอบหลักสูตรด้วย 

วาระที่ ๕.๕      เรื่องพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเรื่อง 
 

 เรื่องเดิม  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖     และ  มีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ
โดยผ่านคณานะกรรมการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ  ในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว    ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการในแต่
ละสาขาวิชารวม ๔๑ คนสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ๑) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   จ านวน  ๗   คน 
  ๒) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                จ านวน ๘   คน 
              ๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    จ านวน   ๓     คน 
  ๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               จ านวน    ๓   คน 
                           ๕) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                            จ านวน   ๔   คน 
  ๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               จ านวน   ๒   คน 
  ๗) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                จ านวน  ๑๔   คน 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๔) แต่งตั้งถอดถอนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการ
สภาวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ 
น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ทั้งนี้ได้ใหข้้อเสนอแนะดังนี ้
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   ๑. วิทยาลัยควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศว่าสถาบันที่จบนั้น ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรองหรือไม่  

๒. ในกรณีที่ผู้สมัครมีงานประจ า ควรมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานด้วย  
 ๓. รายวิชาที่ขึ้นทะเบียนสอนควรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ที่ท างานโดยตรง 

 
มติ      ที่ประชุมเสนอให้ด าเนินการแกไ้ขข้อบังคับการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ๒๕๕๖ 
            - คุณกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เสนอให้ไปปรับแก้แบบฟอร์มการรับสมัครให้ระบุในช่องหมายเหตุ ช่องอ่ืนๆควรใส่
รางวัลหรือประสบการณ์การท างาน 
            - ผศ.ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เสนอกลุ่มการจัดการเรียนการสอนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์
ใหม่  อาจจะก าหนดอาจารย์ที่สอนใน ๑ รายวิชา สอน ๓ คนตามหัวข้อที่ถนัด เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
            - รายที่ ๘ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน้าที๔่๑ นายคอลดุลย์  เจ๊ะหลง ที่ประชุมเสนอให้ทางวิทยาลัยชุมชนน าไปทบทวนใหม่ 
        - คุณธีระ  อัครมาส  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอให้มีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษใหม่ เพื่อให้มีความ
รอบคอบและค านึงถึงความมั่นคง เพราะผู้สอนควรค านึงถึงความรู้คู่คุณธรรม 
 
วาระที่ ๕.๕      เรื่องพิจารณาอนุมัติการต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเรื่อง 
 ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพ่ือพิจารณาต่อวาระอาจารย์พิเศษ  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือให้เกิดผลดีต่อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป    ทั้งนี้ในแต่ละสาขาวิชามีอาจารย์พิเศษที่ผ่าน
การกลั่นกรองให้ต่อวาระ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ๑) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ านวน  ๔๔   คน 
  ๒) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน ๑๗   คน 
  ๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๒๐   คน 
  ๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  ๙   คน 
  ๔) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน  ๗   คน 
  ๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  ๑๙   คน 
  ๔) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน  ๒๔   คน 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๔) แต่งตั้งถอดถอนรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการ
สภาวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ 
น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  

 

มติ       ที่ประชุมอนุมัติการต่อวาระอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
วาระที่ ๕.๖       เรื่องพิจารณาอนุมัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑          

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 



 

 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                                         95 

 
             
 

ข้อเท็จจริง ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยมีสถานที่จัดการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มงานจัดการ

เรียนการสอนและงาน 

วิชาการร่วมกับหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา  และหัวหน้าสาขาวิชาได้พิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชา  โดยพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนตาม

เกณฑ์คุณสมบัติ คือ 

                 ๑.   อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนและควรมีประสบการณ์การสอน/การท างานหรือความเชี่ยวชาญใน

รายวิชานั้นๆ ๑๐  ปีขึ้นไป 

                 ๒.  อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๒) แต่งต้ังคณะท างาน หรือบุคคลใดบคุคลหนึง่ เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ 
น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ตามที่วิทยาลัยน าเสนอ 
  
มติ      ที่ประชุมเห็นชอบให้วิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

                            

             
     (นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ)                      (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทกึรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                         
     
 


