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เอกสารหมายเลข มคอ. 2 

หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
วิทยาเขต /ะณะ/ภาะวิชา     - ไม่มี - 
 

หมวดที ่1. ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :    อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  
ภาษาอังกฤษ :   Associate of Business Administration Program in Accountancy 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   
ชื่อยํอ (ไทย)  :  อ.บธ. (การบัญชี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Associate of Business Administration (Accountancy) 
ชื่อยํอ (อังกฤษ)  :   A.B.A. (Accountancy) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
           - ไมํมี – 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     จํานวนหนวํยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา  91 หนํวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  
หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลัก เป็นตําราภาษาไทยหรือ

ภาษาตํางประเทศ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาที่สามารถฟัง พูด อําน เขียนและเข๎าใจภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผู๎สําเร็จการศึกษาจะได๎รับอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2549 
     เปิดสอน ภาะการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 ะณะกรรมการสภาวิชาการ กลัน่กรองหลักสูตรในการประชุม  
   ะรั้งที่ 4 วันที่ 3 เดือนพฤษภาะม พ.ศ. 2556 
 สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
       ะรั้งที่ 5 วันที่ 9 เดือนพฤษภาะม พ.ศ. 2556 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีะวามพร๎อมเผยแพรํะุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานะุณวุฒิระดับอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
(2)  เป็นเจ๎าหน๎าทีบ่ัญชีและการเงินของหนํวยงานเอกชนและหนํวยงานราชการ 
(3)  เจ๎าหน๎าทีส่รรพากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
(4)  เจ๎าหน๎าทีส่ํวนการะลังขององะ์การบริหารสํวนตําบล 
(5)  เจ๎าหน๎าที่ธุรการของหนํวยงานเอกชนและหนํวยงานราชการ 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

1. นางสาวสมร  แดงเอียด* 
1969900014073 

อาจารย ์ - บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
- บัญชบีัณฑิต 

-การบัญชี 
 
-ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

 -มหาวิทยาลัยรามะําแหง 
 
 -มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

-2554 
 

-2550 

2. นางสาวมารินี  แวเจะ 
2960300005537 

- บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  

2546 
 

3. นางสาวนูรีซัน  บาหะ 
3941000252171 

 

- บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

การบัญชี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
  

2547 
 

 

*อาจารย์ประจํามสีัญญาจ๎างกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนและศูนย์การเรียนรู้ที่วิทยาลัยชุมชนเปิดสอน  
     จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําให๎มีการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทั้งใน  
ระดับทวิภาะี และพหุภาะี รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการะ๎าเสรี  สํงผลตํอรูปแบบของระบบการะ๎าและ
ระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิดเสรีทางการเงินทําให๎เกิดการเะลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ การดําเนินการ
ธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเะรื่องมือที่หลากหลาย สํงผลให๎เกิดะวามจําเป็นที่ต๎องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สอดะล๎องกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎ได๎สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังผลให๎ประเทศไทยต๎องพัฒนากําลังะนด๎านการบัญชีให๎
มีะวามรู๎ ะวามสามารถ ในระดับสากล  และสามารถใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม 
 สําหรับจังหวัดนราธิวาสในสํวนของภาะเศรษฐกิจนั้น สํวนใหญํเป็นลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม  ซึ่งมีทั้งกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กิจการะ๎าปลีกะ๎าสํง และกิจการให๎บริการ ซึ่งการะ๎าและบริการนั้น 
มีทั้งการะ๎าภายในจังหวัดและการะ๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ะือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจําเป็นต๎องใช๎แรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพจํานวนมากเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาะต ดังนั้น หากในอนาะตแรงงานไทยยังไมํมีการพัฒนาให๎
มีประสิทธิภาพ จะสํงผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของะนในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือเตรียมะวามพร๎อมรองรับการ
พัฒนาและการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการพัฒนาะน เพ่ือเตรียมะวามพร๎อมใน
การเป็นผู๎ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข๎าสูํตลาดแรงงานที่มีะุณสมบัติและระดับะุณภาพตรงกับะวาม
ต๎องการของสถานประกอบการ ในการนี้ จึงมีะวามจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องปรับปรุงพัฒนาการจัดการด๎าน
การศึกษาให๎มปีระสิทธิภาพและตอบสนองะวามตํอการพัฒนาของเศรษฐกิจให๎มากขึ้น และหนึ่งในหลักสูตรที่ต๎อง
ดําเนินการปรับปรุง ะือหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด๎าน
เศรษฐกิจของชุมชนตํอไป 
 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังะมโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ มีผลตํอวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานในองะ์การ ทําให๎เกิดลักษณะ
สังะมแหํงะวามรู๎ บุะลากรจึงต๎องมีะวามสามารถในการเรียนรู๎และปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังะมให๎เติบโตอยําง
ยั่งยืน ะวรมุํงเน๎นให๎บุะะลตระหนักถึงะวามสําะัญของะุณธรรม จริยธรรม ะวามรับผิดชอบตํอสังะมและ
สิ่งแวดล๎อม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตระวรต๎องตอบสนองะวามจําเป็นตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังะมของประเทศและ

การแขํงขันในระดับสากล เน๎นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให๎มีะวามรู๎ทางด๎านการบริหารธุรกิจและการบัญชี 
เข๎าถึงองะ์ะวามรู๎และพัฒนาองะ์ะวามรู๎ทางการบัญชีได๎อยํางตํอเนื่อง สามารถบูรณาการเทะโนโลยีสารสนเทศกับ
วิชาการบัญชีได๎อยํางเหมาะสม และตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านเทะโนโลยีสารสนเทศ และระบบการเงิน 
รวมทั้งการสร๎างะุณลักษณะที่พึงประสงะ์ของนักศึกษา ในด๎านะุณธรรม จริยธรรม ะวามรับผิดชอบตํอสังะมและ
สิ่งแวดล๎อม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          เปูาหมายการผลิตนักศึกษาของวิทยาลัย ะือ การสร๎างบุะลากรทางการบัญชีของประเทศท่ีมีะวามรู๎และ 
ะวามสามารถสอดะล๎องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพ่ือให๎วิทยาลัย   เป็นกําลังสําะัญของการ
พัฒนาบุะลากรของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จึงมุํงพัฒนา
นักศึกษาให๎มีะุณธรรม จริยธรรม ะวามรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะะวามสัมพันธ์ด๎านบุะะลและะวามรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเะราะห์เชิงปริมาณและเทะโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตํอสื่อสาร      
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  งานวิชาการและจัดการเรียนการสอน 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

           ให๎บริการหลักสูตรอื่นในรายวิชาการบัญชี เชํน รายวิชาหลักการบัญชี เป็นต๎น 
13.3  การบริหารจัดการ  

 ดําเนินการโดยะณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน๎าสาขาเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรโดยทํางาน
ประสานกับ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาะสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนตารางสอบ การ
ดําเนินการแก๎ไขและนําหลักสูตรไปใช๎ เพ่ือให๎หลักสูตรมีะวามเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินะุณภาพ
การเรียนการสอน 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและะวามสําะัญของหลักสูตร 
พัฒนานักศึกษาให๎มีะวามรู๎ ะวามสามารถ ะุณธรรมและจริยธรรม ทางบริหารธุรกิจและการบัญชี      

ตามะวามต๎องการของสังะมและชุมชน  



หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                    หน๎า 5 
 

1.2 วัตถุประสงะ์ของหลักสูตร 
     1.2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎ะวามรู๎และทักษะทางปัญญาด๎านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ทัน               

ตํอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
     1.2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีะุณธรรม จริยธรรม   มีะวามรับผิดชอบตํอหน๎าที่และสังะม 
     1.2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีะวามสามารถในการะิดและการแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎ และการปฏิบัติงานโดย

ประยุกต์ใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศให๎เหมาะสมกับงานทางด๎านบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดะล๎องกับ
ะวามต๎องการของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทะโนโลยี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

- ติดตาม ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  4 ปี 

- เชิญผู๎เชี่ยวชาญทั้งภาะรัฐและเอกชน
มามีสํวนรํวมในการปรับปรุงหลกัสูตร 

- ติดตามะวามเปลี่ยนแปลงในะวาม
ต๎องการของผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจ 

 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินะวามพึง

พอใจของผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษา 

- พัฒนาบุะลากรด๎านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให๎มีประสบ - 

  การณ์จากการนําะวามรู๎ทางการบัญชี
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุะลากรด๎านการเรียนการ
สอนโดยสํงบุะลากรฝึกอบรมจาก
หนํวยงานภายนอก 

- จัดให๎มีการบริการทางวิชาการแกํ
บุะะลภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตํอ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- จํานวนอาจารย์ที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรมทางด๎านวิชาการบัญชี 

 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา  
    ระบบการศึกษาใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาะ โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาะการศึกษา

ปกติและ 1 ภาะการศึกษาฤดูร๎อน โดยหนึ่งภาะการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์  
 

     การะิดหนํวยกิต 
     - รายวิชาภาะทฤษฎีที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมงตํอภาะการศึกษา 

ปกตใิห๎มีะําเทํากับ 1 หนํวยกิตในระบบทวิภาะ 
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    - รายวิชาภาะปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมงตํอภาะการศึกษาปกติ ให๎มีะํา 
เทํากับ 1 หนํวยกิตในระบบทวิภาะ 

    - การฝึกงานหรือการฝึกภาะสนาม ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมงตํอภาะการศึกษา
ปกต ิให๎มีะําเทํากับ 1 หนํวยกิตในระบบทวิภาะ 

    - การทําโะรงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมาย ที่ใช๎เวลาทําโะรงงานหรือกิจกรรม
นั้นๆ ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมงตํอภาะการศึกษาปกติ ให๎มีะําเทํากับ 1 หนํวยกิตในระบบทวิภาะ 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     มีการจัดการศึกษาภาะฤดูร๎อน ที่มีระยะเวลาเทียบเะียงกับภาะปกติ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค  
      - ไมํมี - 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

2.2.1 ระยะเวลาการศึกษา 
        - ภาะการศึกษาท่ี 1  เดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน 
        - ภาะการศึกษาท่ี 2  เดือน ตุลาะม - เดือนมกราะม 
        - ภาะฤดูร๎อน     เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาะม 
ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช๎เวลาการศึกษาได๎ไมํเกิน 6 ปีการศึกษา 

          2.2.2 การลงทะเบียนเรียน  
       1) จํานวนหนํวยกิตการลงทะเบียนเรียน 
       การลงทะเบียน ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํน๎อยวํา 9 หนํวยกิต และไมํเกิน 22 หนํวยกิต  

ในแตํละภาะการศึกษาปกตแิละจะสําเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน 5 ภาะการศึกษาปกติ 
      2) ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน 
      ลงทะเบียนกํอนเปิดภาะเรียน 1 สัปดาห์ระยะเวลาเพิ่ม - ถอนรายวิชา มีระยะเวลาภายใน  

2 สัปดาห์หลังเปิดภาะการศึกษา 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     เป็นผู๎สําเร็จการศึกษาไมํต่ํากวําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     

หรือเทียบเทํา และะุณสมบัติอ่ืนๆ ผํานตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกําหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

           นักศึกษาบางสํวนที่เข๎ามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีพ้ืนฐานะวามรู๎และทักษะด๎านภาษา 
ะณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศไมํเพียงพอตํอการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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     2.5.1 สอบวัดะวามรู๎พ้ืนฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ะณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะ
พ้ืนฐานทางด๎านะอมพิวเตอร์ 

     2.5.2 จัดให๎มีการเรียนปรับพื้นฐานะวามรู๎ในรายวิชาที่นักศึกษาสอบไมํผํานเกณฑ์ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา/ ภาคเรียน 

1/2556 2/2556 ภาคฤดู
ร้อน 

1/2557 2/2557 ภาคฤด ู
ร้อน 

1/2558 รวม 

-ะําตอบแทนผู๎สอน 64,800 68,850 60,750 64,800 60,750 60,750 60,750 441,450 
-ะําวัสดุการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
-ะําบํารุงสถานท่ี - - - - - - - - 
-ะําสาธารณูปโภะและ 
ะําอินเทอร์เน็ต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 74,800 78,850 70,750 74,800 70,750 70,750 70,750 451,450 

 
2.7 ระบบการศึกษา  
    ใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาะ การศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข๎อบังะับวิทยาลัยชุมชน

วําด๎วยการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข๎าสูํ

การศึกษาในระบบ  พ .ศ .2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข๎อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับอนุปริญญา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  มีโะรงสร๎างหลักสูตรดังตํอไปนี้ 

3.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 91 หนํวยกิต 
3.2  โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต) แบํงออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้  

3.2.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   ไมํน๎อยกวํา 91 หนํวยกิต 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไมํน๎อยกวํา 30  หนํวยกิต 
   1.1 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์   จํานวน  6 หนํวยกิต 
   1.2 กลุํมวิชาสังะมศาสตร์   จํานวน  6 หนํวยกิต 
   1.3 กลุํมวิชาภาษา   จํานวน  9 หนํวยกิต 
   1.4 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับะณิตศาสตร์ จํานวน  9 หนํวยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไมํน๎อยกวํา  58 หนํวยกิต 
   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จํานวน  21 หนํวยกิต 
   2.2 วิชาชีพ    จํานวน   37 หนํวยกิต 
    2.2.1 วิชาชีพบังะับ    24 หนํวยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือก      9 หนํวยกิต 
    2.2.3 วิชาการฝึกงาน              4 หนํวยกิต 
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 
 

      3.3 การก าหนดรหัสรายวิชา 
  3.3.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 การกําหนดรหัสวิชารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน
กําหนด   โดยกําหนดรหัสวิชาเป็น  ศท 01xx – ศท 04xx   ดังนี้ 

ศท  หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
01  หมายถึง  รายวิชาในกลุํมวิชาภาษา 
02  หมายถึง  รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร์ 
03  หมายถึง  รายวชิาในกลุํมวชิาวิทยาศาสตร์กับะณิตศาสตร์ 
04  หมายถึง  รายวิชาในกลุํมวิชาสังะมศาสตร์ 

                      รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
มีหลักเกณฑ์กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

บธ  0x 01  
                                                ลําดับที่รายวิชาในแตํละกลุํมวิชา 
                                                ลําดับของสาขาวิชาในหลักสูตร 

                                                ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
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      กําหนดรหัสวิชาเป็น    บธ 01xx  และ บธ 03xx  โดยที่ 

บธ   หมายถึง  รหัสหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
01 หมายถึง  รหัสวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหลักสตูรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
03 หมายถึง  รหัสสาขาวชิาการบญัช ี
xx หมายถึง           ลําดับที่ของรายวิชาการบัญช ี

 

3.4 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมํน๎อยกวํา 30  หนํวยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุํมวิชา

ภาษา  กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับะณิตศาสตร์ และกลุํมวิชาสังะมศาสตร์  โดยมี
กลุํมวิชาบังะับจํานวนไมํน๎อยกวํา 21 หนํวยกิต และวิชาเลือกเสรี ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 

         1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

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 
(Language of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

          
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

รหัสวิชา ชือ่วิชา 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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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา 
(Province  Studies) 

3 (2-2-5) 

ศท 0302 สังะมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development ) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

ศท 0401 เทะโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ 
 (Information Technology for Learning) 

3 (2-2-5) 

ศท 0402  การะิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3 (2-2-5) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
(Life and Environmental) 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
(Science for Life) 

3 (3-0-6) 

 

รายวิชาที่บังคับเรียน   จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต ดังนี้ 
กลุ่มภาษา       จ านวน  9  หน่วยกิต 

ศท 0101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
      (Thai for Communication) 
ศท 0102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3 (2-2-5) 
               (English for Communication 1) 
ศท 0104    ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ   3 (2-2-5) 
               (English Speaking and Writing Skills) 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์      จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท 0201    การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   3 (2-2-5) 

                                    (General Education for Human Development ) 
กลุ่มสังคมศาสตร์      จ านวน  6 หน่วยกิต 

ศท 0301    จังหวัดศึกษา      3 (2-2-5) 
               (Province Studies) 
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ศท 0302    สังะมไทยกับการพัฒนา    3 (2-2-5) 
               (Thai Social and Development ) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท 0401    เทะโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎   3 (2-2-5) 

                                    (Information Technology for Learning) 
รายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุํมวิชาภาษา   มนุษยศาสตร์    วิทยาศาสตร์กับะณิตศาสตร์ 
และสังะมศาสตร์ อีกกลุํมวิชาละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต รวมกันไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ      จ านวนไม่น้อยกว่า      58   หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า      21   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
(Principles of Economics) 

3 (3-0-6) 

บธ  0102 หลักการจัดการ 
(Principles 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 หลักการบัญชี 
(Principles of Accounting) 

3 (2-2-5) 

บธ  0106 หลักการเงิน 
(Principles of  Financial) 

3 (3-0-6) 

บธ  0107 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 
(Business Program Package) 

3 (2-2-5) 

บธ  0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 

  3 (3-0-6) 

  

 รายวิชา บธ 0101 ถึง บธ 0106 บังะับเรียนทุกรายวิชา  
 และให๎ผูเ๎รียนเลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จากรายวิชา บธ 0107 และ บธ 0108 
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2.2 กลุ่มวิชาชีพ     จ านวนไม่น้อยกว่า      37   หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาชีพบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า      24   หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0301 การบัญชีภาษีอากร 
(Tax Accounting ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0302 กระบวนการจัดทําบัญชี 
(Accounting process) 

3 (2-2-5) 

บธ  0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
(Accounting for Management) 

3 (2-2-5) 

บธ  0304 การบัญชีกิจการพิเศษ 
(Accounting for the Business ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0305 การบัญชีรัฐบาล  
(Government to Account ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0306 การบัญชีการเงิน  
(Financial Accounting) 

3 (2-2-5) 

บธ  0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System ) 

3 (2-2-5) 

บธ  0308 การใช๎ะอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
( Use of Computer in Accounting) 

3 (2-2-5) 

 
2.2.2 วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า      9   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources Management)   

3(2-2-5) 

บธ  0310 การใช๎เะรื่องใช๎สํานักงาน 
(The use of office Equipment ) 

3(2-2-5) 

บธ  0311 การพัฒนางานด๎วยระบบะุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
(Work Development with Quality Management 
System and Productivity) 

3(2-2-5) 

บธ  0312  จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

บธ  0313 การเป็นผู๎ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

บธ  0314 การบัญชีโรงแรม 
(Hotel Accounting ) 

3(2-2-5) 

บธ  0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
(Accounting for Specified Enterprise) 

3(2-2-5) 

บธ  0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี 
(Financial Programming) 

3(2-2-5) 

 
2.3 วิชาการฝึกงาน    จ านวนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
บธ  0317 ฝึกงาน 

(Practicum) 
4(360 ชม.) 

  
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

             ให๎นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตําง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือตํางสาขาก็ได๎  หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ โดยไมํซ้ําซ๎อน
กับวิชาที่เรียนมาแล๎ว  และต๎องเป็นรายวิชาที่อยูํในระดับเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยูํ  รายวิชาที่หลักสูตรระบุไมํให๎
นับหนํวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไมํได๎ 
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3. แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
    การจัดแผนการศึกษาได๎กําหนดรายวชิาที่เปดิสอนตามหลักสตูรในแตํละภาะการศึกษาดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 ป
ีที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 ป
ีที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30  หน่วยกิต 12 6 3 3 3 - 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                 58  หน่วยกิต        
     1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ           21  หนํวยกิต - 9 3 3 3 3 - 
     2) วิชาชีพบังะับ                  24  หนํวยกิต - - 3 6 6 3 6 
     3) วิชาเลือก                        9  หนํวยกิต - - - 3 3 3 - 
     4) วิชาการฝึกงาน                 4  หนํวยกิต - - - - - - 4 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                3  หน่วยกิต - - - - - - 3 

รวม 
12 15 9 15 15 9 16 

 
 

ปีการศึกษาที ่1   ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 

รวม 12 (8–8–20) 
 

ปีการศึกษาที ่1   ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0401 เทะโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป(เลือก) ศท xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0102 หลักการจดัการ 3 (3-0-6) 
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0105 หลักการบญัช ี 3 (2-2-5) 

รวม 15 (x-x-x) 
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ปีการศึกษาที ่1   ภาคฤดูร้อน  
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0302 สังะมไทยกับการพัฒนา 3 (2-2-5) 
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0104 กฎหมายธรุกิจ 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0304 การบัญชีกิจการพเิศษ 3 (2-2-5) 

รวม 9 (7–4–16) 
ปีการศึกษาที ่2   ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต (ท – ป – ศ) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 ทักษะการพูดและเขยีนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
พื้นฐานวิชาชพี บธ 0106 หลักการเงิน 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0306 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

รวม 15 (x-x-x) 

ปีการศึกษาที ่2   ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป – ศ) 

ศึกษาทั่วไป(เลือก) ศท xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
พื้นฐานวิชาชพี บธ 0103 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0302 กระบวนการจัดทําบัญช ี 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (เลือก) บธ 0311 การพัฒนางานด๎วยระบบะุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0308 การใช๎ะอมพิวเตอร์ในงานบัญช ี 3 (2-2-5) 

รวม 12 (x–x–x) 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคฤดูร้อน  
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป – ศ) 

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0107 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

รวม 9 (x–x–x) 
ปีการศึกษาที ่3   ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนํวยกิต (ท – ป  – ศ) 
ศึกษาทั่วไป(เลือก) ศท xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ(บังะับ) บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล 3 (2-2-5) 
วิชาเลือกเสรี* xx xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
วิชาการฝึกงาน บธ 0317 ฝึกงาน 4 (360) 

รวม 16 (x-x-x) 
 

*  ให๎เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
โดยไมํซ้ํากับรายวิชาที่เะยเรียนมาแล๎ว 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
ะําอธิบายรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2556  แสดงในภาะผนวก  
 
3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห ์

จาก ปี 2556 2557 2558 
นางสาวสมร  แดงเอียด* 
1969900014073 

อาจารย ์
 

- บธ.ม. 
- บช.บ 

-การบัญชี 
-ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ
บัญช ี

 -มหาวิทยาลัยรามะําแหง 
 -มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2554 
2550 

12 12 12 

นางสาวมารินี  แวเจะ 
2960300005537 

- บช.บ การบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  

2546 
 

8 8 8 

นางสาวนูรีซัน บาหะ 
3941000252171 

 - บธ.บ. การบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
  

2547 
 

8 8 8 
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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./สัปดาห ์

2556 2557 2558 

1. นางสาวสารินี  สุะนธปฏมิา 
3969900186601 

-สส.ม.   
 
-ศษ.บ.    

สังะมสงเะราะห์ทางการศึกษา 
ะณิตศาสตร ์

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

2. นางกาญจนา  เลิศจํารัสพงศ์ 
3959900327981 

-ศษ.ม.   
-ศษ.ม.   
-ะศ.บ. 
-ะ.บ. 
-ะ.บ. 

หลักสตูรและการสอน 
การศึกษาปฐมวัย 
อาหารและโภชนาการ 
สังะม 
การศึกษาปฐมวัย 

ะรู ะศ.2 12 12 12 

3. นางสาววรรณา  กลางประพันธ์ 
3969800213984 

-ศษ.ม. 
- กศ.บ.  

จิตวิทยาการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
 

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

4. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
3960100204896 

-กศ.ด. 
-กศ.ม. 
-ะ.บ.     

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

5. นางสาธิยา  บือซา 
3901100888671 

-ศษ.ม.   
-ศษ.บ.   

เทะโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทะโนโลยีการศึกษา 

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

6. นายสาะร  ปานจนี 
3801600204896 

-ศษ.ม.   
-ะ.บ. 

การประถมศึกษาการ
ประถมศึกษา 

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

7. นางแวแอเซาะ  อัสมาแอ 
3940100122481 

-ะอ.ม.   
-ะ.บ. 

เทะโนโลยีะอมพิวเตอร์ 
สาขาประถมศึกษา  เอก
เทะโนโลยทีางการศึกษา 

ะรู ะศ.2 
 

12 12 12 

8. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
3101401035659 

-รป.ม. 
 
-ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การเงิน  แรงงานสัมพันธ ์

ะรู ะศ.1 
 

12 12 12 

9. นางกัญชลิกา  กราบไกรแก๎ว 
3411200336489 

-บธ.ม. 
-บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญช ี

ะรู ะศ.1 12 12 12 

10. นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ 
38602000323374 

-บช.ม.   
-บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

ะรู ะศ.1 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน   
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
สถานที่ท างาน 

1. นางสาวทิพวรรณ   
รัตนพรหม 

-บช.ม.   
 
-บธ.บ.   

การบัญช ี
 
การบัญช ี

- 
 

หุ๎นสํวนผูจ๎ัดการ  
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดนราวลัย 54/4 
ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 

2. นางสาวปัทมาวดี  กิมแหลม -ศ.ม.   
-บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
การบัญช ี

นักวิชาการ
ตรวจสอบภาษี
ชํานาญการ 

สํานักงานสรรพากรพื้นทีน่ราธิวาส 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

3. นางรุสนา  ลีมอปาแล -บธ.บ. การบัญช ี - 
 

ผู๎จัดการธนาะารอิสลาม 
สาขาอําเภอรือเสาะ 

4. นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี - บธ.ม.   
- บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

- เจา๎หน๎าที่แผนและประเมินผล 
มหาวิทยาลยันราธวิาส 
ราชนะรินทร์  

5. นางสาววรารัตน์   
เกษมใจประสงะ ์

-ศ.ม. 
-วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
สถิติ 

- พนักงานธนาะาร  
ธนาะารนะรหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) 

6. นายพรหม  อ๎องหวําง -ศศ.ม. 
 
 ะ.บ. 

การจัดการ
พัฒนาสังะม 
สังะมศึกษา 

นักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญ
การพิเศษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสเขต1 

7. นางซารอยา  หะยียูโซ๏ะ บธ.บ. ะอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ะรู ะศ.2 โรงเรียนมะนังกาหยี 
อ.เมือง  จังหวัดนราธิวาส 

8. นางสาวรจเลข  สกลธวุฒ ิ บธ.ม 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ะอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

      - พนักงานราชการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากผลการประเมินะวามพึงพอใจจากผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษา มีะวามต๎องการให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพกํอนเข๎าสูํการทํางานจริง  

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ะวามะาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาะสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีะวามเข๎าใจในหลักการ ะวามจําเป็นในการ
เรียนรู๎ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
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(2) บูรณาการะวามรู๎ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก๎ปัญหาทางการบัญชีโดยใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศเป็นเะรื่องมือ
ได๎อยํางเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข๎าใจวัฒนธรรมขององะ์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถาน

ประกอบการได ๎
(5) มีะวามกล๎าในการแสดงออก และนําะวามะิดสร๎างสรระ์ไปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 

 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาะการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 3 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาะการศึกษา โดยมีระยะเวลาไมํต่ํากวํา 360 ชั่วโมง 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     ตามข๎อกําหนดในะูํมือการทําโะรงงานสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  โะรงงานทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  เป็นการทําโะรงงานเพ่ือการสร๎างสรระ์ พัฒนาธุรกิจ โดย

นักศึกษาสามารถวิเะราะห์และประยุกต์โดยใช๎หลักการบริหารธุรกิจและการบัญชี หรือสามารถสร๎างแผนงานการ
เป็นผู๎ประกอบการที่ดีนําเสนอตํอะณะกรรมการพิจารณาโะรงงาน 

  5.2 ผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถทํางานเป็นกลุํม มีะวามชํานาญในการนําหลักการ ทฤษฎีมาประยุกต์ในการทําโะรงงาน  

มีผลงานทีเ่ปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิม 

  5.3 ช่วงเวลา 
  ภาะการศึกษาท่ี 1  ของชั้นปีที่ 3 

  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หนํวยกิต 

  5.5 การเตรียมการ  
  1) ประกาศตารางการทํางานโะรงงาน 
  2) แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และะณะกรรมการพิจารณาโะรงงาน  
  3) จัดทําะูํมือการทําโะรงงาน 
  4) ประกาศเกณฑ์การให๎ะะแนนในแตํละกระบวนการของการดําเนินงาน 

  5.6 กระบวนการประเมินผล  
  1) ประเมินผลจากการติดตามะวามก๎าวหน๎าในการทําโะรงงานตามเกณฑ์การให๎ะะแนนตามกระบวนการ
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ของการดําเนินการจัดทําโะรงงาน  
 2) ประเมินผลจากรายงานที่ได๎กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา  

             3) การนําเสนอโปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโะรงงานดังกลําวต๎องสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลง 
หรือผลการพัฒนาจากการดําเนินโะรงการ  โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไมํต่ํากวํา 3 ะน 

 
หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากะวามะาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สาขาวิชา พยายามพัฒนา
ให๎มีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชํน ผู๎สําเร็จการศึกษามีะวามสามารถพิเศษเฉพาะในการแก๎ไขปัญหาได๎อยําง
สร๎างสรระ์ มีะวามเป็นผู๎นําอยํางโดดเดํน หรือมีะวามมุํงมั่นในการให๎บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางการบัญชี  
ในแตํละะุณลักษณะดังกลําว ชี้ให๎เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช๎ในการพัฒนาะุณลักษณะ
เหลํานั้น 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีะุณธรรม จริยธรรม ะวามรับผิดชอบตํอตนเอง  
   สังะมและสิ่งแวดล๎อม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง ะุณะํา ทัศนะติ จริยธรรม ให๎รู๎ถึง
ผลกระทบที่มีตํอองะ์กรธุรกิจในประเทศไทย และ ใน
ระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกวิชาในกลุํมวิชาชีพ 
การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศ 
- ให๎ทํากิจกรรม/โะรงการ ที่เกี่ยวกับการสร๎างเสริม
ะุณธรรม จริยธรรม และะวามรับผิดชอบตํอสังะม 
- มีกติกาที่จะสร๎างวินัยในตนเอง และะวามรับผิดชอบ 
และเฝูาสังเกต โดยใช๎กระบวนการกลุํม 

2. มีะวามสามารถะิด วิเะราะห์ สังเะราะห์บูรณาการ          
   ะวามรู๎และประสบการณ์ทางด๎านบริหารธุรกิจ 
   และการบัญชีอยํางเป็นระบบ 

- ให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร ให๎เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- ใช๎วิธีการสอนที่ให๎นักศึกษาได๎ฝึกหัดะิดวิเะราะห์ 
สังเะราะห์ บูรณาการะวามรู๎และประสบการณ์ทางการ
บัญชี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีะวามรับผิดชอบ และมํุงมั่นในการพัฒนาตน 
   (2) มีจิตสํานึกตํอสังะม 
   (3) มีะวามต๎องการที่เป็นกุศล และมีสํวนชํวยเหลือเกื้อกูลสังะม 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) การสร๎างแรงจูงใจ การชักจูง โน๎มน๎าวให๎เห็นะุณะําและะวามจําเป็นในการพัฒนาตน 

(2) กรณีศึกษาตัวอยํางของบุะะลที่ไมํประสบะวามสําเร็จและประสบะวามสําเร็จ             
ในการพัฒนาตน 

   (3) การจัดทําโะรงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตํอสังะม 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) สังเกตพฤติกรรมะวามรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู๎และการพัฒนาตน 
   (2) ตรวจผลการเรียนรู๎จากกรณีศึกษา 
   (3) ตรวจผลการจัดทําโะรงการ 

2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีะวามเข๎าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
   (2) มีะวามเข๎าใจ ะวามสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ สังะม และธรรมชาติแวดล๎อม 
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเก่ียวกับสาระสําะัญของ 

 กระบวนการพัฒนามนุษย์  

 ะวามสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ สังะม และธรรมชาติแวดล๎อม 

 กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา 
   (2) การมอบหมายงานให๎อํานทําะวามเข๎าใจเกี่ยวกับจุดมุํงหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป 
   (3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโะรงงาน 
   (4) ใช๎กระบวนการจิตปัญญา 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การทดสอบระหวํางเรียนและหลังเรียน 
   (2) การตรวจผลงานจาการศึกษาะ๎นะว๎า 
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถะิด วิเะราะห์ แยกแยะ สังเะราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติ         
อยํางเป็นองะ์รวม 

   (2) สามารถพัฒนาสติให๎เกิดการตื่นรู๎อยูํตลอดเวลา 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) บรรยายสร๎างะวามะิดรวบยอดในการะิด 
   (2) กรณีศึกษา 
   (3) การจัดทําโะรงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการะิด 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโะรงงาน 
   (2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด๎านการพัฒนาจิต 
   (3) สังเกตพฤติกรรมการะวบะุมและกํากับตนเองของนักศึกษา 
 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีะวามรัก ปรารถนาดี เอ้ืออาทร และชํวยเหลือเกื้อกูลกับผู๎อ่ืน 
   (2) มีะวามรับผิดชอบในการเรียนรู๎และวางแผนดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง  
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 
   (1) มอบหมายงานเป็นกลุํม และมอบให๎แตํละมีสํวนรํวมในการทํางานกลุํม 
  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ           
ความรับผิดชอบ 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการมีสํวนรํวมในการทํางานกลุํม 
   (2) ประเมินะวามรับผิดชอบจากงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 

2.1.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีะวามเข๎าใจเทะนิะะณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาะ๎นะว๎า และเสนอแนะแนวทาง

ในการแก๎ไขปัญหา 
   (2) สามารถเลือกใช๎รูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
   (3) สามารถใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎และการทํางานได๎ 
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  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ฝึกแก๎ปัญหาหรือโจทย์ที่จําเป็นต๎องใช๎แบบจําลองะณิตศาสตร์หรือสถิติ 
   (2) ฝึกการใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎และการทํางาน 
   (3) ฝึกการนําเสนอผลงานรายบุะะล/รายกลุํม   
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร        
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินะวามสามารถในการใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู๎และการทํางาน 
   (2) ประเมินะวามสามารถในการแก๎ปัญหา 
   (3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต๎องมีะุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนในสังะมอยําง
เป็นสุข สร๎างสรระ์ และทําประโยชน์ให๎กับสํวนรวมซึ่งอาจารย์จะต๎องสามารถเป็นแบบอยํางที่ดี
แกํนักศึกษาทั้งในด๎านะุณธรรม และจริยธรรม ตํอไปนี้ 

   (1) มีระเบียบ  วินัย  ะวามซื่อสัตย์และะวามรับผิดชอบตํอตนเองและสังะม 
   (2) มีภาวะะวามเป็นผู๎นําและผู๎ตาม  รับฟังะวามะิดเห็นของผู๎อื่นและทํางานเป็นทีมได๎ 
   (3) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่ะํานึงถึงประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน 
  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 กําหนดให๎มีวัฒนธรรมองะ์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน๎น
การเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลาตลอดจนการแตํงกายที่เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย นักศึกษาต๎อง
มีะวามรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุํมนั้นต๎องฝึกให๎รู๎หน๎าที่ของการเป็นผู๎นํากลุํมและการเป็น
สมาชิกกลุํม มีะวามซื่อสัตย์โดยต๎องไมํกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ๎านของผู๎อ่ืน 
เป็นต๎น นอกจากนี้อาจารย์ผู๎สอนทุกะนต๎องสอดแทรกเรื่องะุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมะุณธรรม จริยธรรม เชํน การยกยํองนักศึกษาที่ทําดี ทํา
ประโยชน์แกํสํวนรวม เสียสละตํอสํวนรวม 

  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน การสํงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรํวมกิจกรรมกลุํม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและะวามพร๎อมเพรียงของนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
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   (3) ปริมาณจากการกระทําทุจริตในการสอบ 
   (4) ประเมินจากะวามรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
2.2.2 ด้านความรู้  

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต๎องมีะวามรู๎ด๎านบริหารธุรกิจ การบัญชี และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข๎องด๎านองะ์กร
และธุรกิจ ะวามรู๎และะวามสามารถในเทะโนโลยีสารสนเทศ   ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎าน
ะวามรู๎ จึงะรอบะลุมะวามรู๎ ตํอไปนี้ 

   (1) มีะวามรู๎ะวามเข๎าใจใน แนวะิด ทฤษฎี และหลักการที่สําะัญของสาขาวิชา 
 (2) มีะวามรู๎ และะวามเข๎าใจในองะ์ะวามรู๎ทางด๎านอื่นที่สัมพันธ์กับองะ์ะวามรู๎ด๎านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
 (3) มีะวามรู๎ะวามเข๎าใจทางด๎านเทะนิะ และพัฒนาการใหมํ ๆ ในการปฏิบัติทางสาขา
วิชาชีพ 

   (4) แสวงหาะวามรู๎ และติดตามะวามก๎าวหน๎าทางด๎านสาขาวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 
  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช๎การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน๎นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช๎ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล๎อมจริง โดยทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเทะโนโลยี ทั้งนี้ให๎เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ะวรจัดให๎มีการเรียนรู๎
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด๎านตําง ๆ ะือ 
   (1) การทดสอบยํอย 
   (2) การสอบกลางภาะเรียนและปลายภาะเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน๎าชั้นเรียน 
   (5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาจะต๎องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู๎สอนต๎องมุํงเน๎นให๎นักศึกษา
ใช๎ะวามเข๎าใจมากกวําการจํา มีหลักการและเหตุผลในการะิด มีวิธีการเรียนรู๎ที่เหมาะกับตนเอง 
และสามารถตัดสินใจ แก๎ปัญหาได ๎เพ่ือให๎บรรลุผลการเรียนรู๎ตํอไปนี้ 
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 (1) สามารถสืบะ๎น ประมวลข๎อมูล หลักฐาน แนวะิดตํางๆ ในการระบุและวิเะราะห์
ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง 
 (2) สามารถประยุกต์ะวามรู๎ทางด๎านบริหารธุรกิจและการบัญชีและด๎านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
และดุลยพินิจในการแก๎ไขปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ อยํางสร๎างสรระ์  

   (3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได๎อยํางถูกต๎อง ะรบถ๎วน 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุํม 
   (2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห๎องเรียน หรือในสถานประกอบการ  
   (3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   (4) การสอนโดยใช๎กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได๎โดยการออก
ข๎อสอบที่ให๎นักศึกษาแก๎ปัญหา อธิบายแนวะิดของการแก๎ปัญหา และวิธีการแก๎ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ะวามรู๎ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข๎อสอบที่เป็นการเลือกะําตอบที่ถูกมาะําตอบเดียวจากกลุํม
ะําตอบที่ให๎มา ไมํะวรมีะําถามเกี่ยวกับนิยามตําง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการ
ปฏิบัติของนักศึกษา เชํน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช๎
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต๎น 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต๎องออกไปประกอบอาชีพซึ่งสํวนใหญํต๎องเกี่ยวข๎องกับะนที่ไมํรู๎จักมากํอน    
ะนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และะนที่จะมาเป็นผู๎บังะับบัญชา หรือะนที่จะมาอยูํใต๎บังะับบัญชา 
ะวามสามารถที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับกลุํมะนตําง ๆ เป็นเรื่องจําเป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต๎อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข๎องกับะุณสมบัติตําง ๆ ตํอไปนี้ให๎นักศึกษาระหวํางที่สอนวิชา หรืออาจ
ให๎นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด๎านสังะมศาสตร์ที่เกี่ยวกับะุณสมบัติตําง ๆ ดังนี้ 

   (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 (2)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน และปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององะ์กรได๎เป็นอยํางดี 
 (3) สามารถให๎ะวามชํวยเหลือและอํานวยะวามสะดวกในการแก๎ไขปัญหาในสถานการณ์
ตําง ๆ  ทั้งในบทบาทของผู๎นํา หรือในบทบาทของผู๎รํวมทีมงาน 

   (4) มีการพัฒนาะวามรู๎ะวามสามารถของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
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  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

 ใช๎การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให๎มีการทํางานเป็นกลุํม การทํางานที่ต๎อง
ประสานงานกับผู๎อื่น ข๎ามหลักสูตร หรือต๎องะ๎นะว๎าหาข๎อมูลจากการสัมภาษณ์บุะะลอ่ืน หรือผู๎มี
ประสบการณ์ โดยมีะวามะาดหวังในผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะะวามสัมพันธ์ระหวํางตัวบุะะลและ
ะวามสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

   (1) สามารถทํางานกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดี 
   (2) มีะวามรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย 

 (3) สามารถปรับตัวเข๎ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองะ์กรที่ไปปฏิบัติงานได๎เป็นอยํางดี 
   (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รํวมงานในองะ์กรและกับบุะะลทั่วไป 
   (5) มีภาวะผู๎นํา 
  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุํมในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรํวมกิจกรรมตําง ๆ และะวามะรบถ๎วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข๎อมูลที่ได๎ 

 
2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 หน๎าที่งานทางการบัญชีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการวิเะราะห์ตัวเลขและการสื่อสารให๎เข๎าใจ 
การออกแบบและวิเะราะห์ระบบสารสนเทศ การะวบะุมระบบ การให๎ะําปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู๎สอนจําเป็นต๎องฝึกทักษะด๎านนี้
เพ่ือให๎นักศึกษามีะุณสมบัติเหลํานี้เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 (1) มีทักษะการใช๎วิธีวิเะราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยํางสร๎างสรระ์ในการแปล
ะวามหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาหรือข๎อโต๎แย๎ง 
 (2) สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู๎จักเลือกและใช๎
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุํมผู๎ฟังที่แตกตํางกัน 

(3) สามารถเลือกใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศและเทะนิะการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล การแปละวามหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเะราะห์และการสื่อสารนี้
อาจทําได๎ในระหวํางการสอน โดยอาจให๎นักศึกษาแก๎ปัญหา วิเะราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก๎ปัญหา และให๎นําเสนอแนวะิดของการแก๎ปัญหา ผลการวิเะราะห์ประสิทธิภาพ ตํอนักศึกษา
ในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหวํางอาจารย์และกลุํมนักศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ในรายวิชาตําง ๆ ให๎นักศึกษาได๎วิเะราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
และนําเสนอการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู๎เทะนิะการประยุกต์เทะโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

  2. 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากเทะนิะการนําเสนอโดยใช๎ทฤษฎี การเลือกใช๎เะรื่องมือทางเทะโนโลยี
สารสนเทศ หรือะณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข๎อง 
 (2) ประเมินจากะวามสามารถในการอธิบาย ถึงข๎อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช๎เะรื่องมือ
ตํางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตํางๆท่ีมีการนําเสนอตํอชั้นเรียน 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
       ะวามรับผิดชอบหลัก    ะวามรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 

1.  
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             

กลุ่มภาษา             
ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร o  o  o   o  o  o 
ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 o o o o   o  o o   
ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 o o o  o  o  o o  o 
ศท 0104    ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  o o  o  o o  o  o 
ศท 0105   ภาษาประเทศเพ่ือนบ๎าน o o   o  o o o o  o 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             

ศท 0201   การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  o   o o  o o  o o 
ศท 0202   มนุษย์กับวัฒนธรรม o  o o   o  o o o  
ศท 0203   สุนทรียภาพของชีวิต o o o o  o  o  o  o 
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1.  
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             
ศท 0301   จังหวัดศึกษา o  o o o  o o  o o  
ศท 0302   สังะมไทยกับการพัฒนา  o o o  o   o o o o 
ศท 0303   อาเซียนศึกษา o  o   o o o o o  o 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์             

ศท 0401  เทะโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎  o o  o  o o  o   
ศท 0402  การะิดและการตัดสินใจ o o   o  o o o  o o 
ศท 0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม o  o o   o  o o o o 
ศท 0404  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  o o o  o  o  o o o 
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1.  
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ o o  o  o o  o o o o o o  o o 
บธ 0102 หลักการจัดการ   o  o o o o  o o   o o o  
บธ 0103 หลักการตลาด o o  o   o o  o o  o o o o  
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ  o o  o o o   o o o o o  o o 
บธ 0105 หลักการบัญชี  o o  o   o o  o o o  o o  
บธ 0106 หลักการเงิน  o o  o  o o  o o o o o  o  
บธ 0107 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ o o  o o     o o o o  o o  
บธ 0108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  o o o   o  o  o o   o o  
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1.  
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาชีพบังคับ                  
บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร  o o   o    o o o o   o  
บธ 0302 กระบวนการจัดทําบัญชี  o o  o o   o   o o   o o 
บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ   o o   o   o o o o   o  
บธ 0304 การบัญชีกิจการพิเศษ o  o   o o o  o o o  o o o  
บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล  o   o  o  o  o  o o  o  
บธ 0306 การบัญชีการเงิน  o o o   o   o o o  o  o  
บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี o o  o       o o o o  o  
บธ 0308 การใช๎ะอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  o  o   o o   o   o  o  
วิชาชีพเลือก                 

บธ 0309  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ o    o  o    o   o o   
บธ 0310 การใช๎เะรื่องใช๎สํานักงาน  o o o  o o o  o  o o  o o  
บธ 0311 การพัฒนางานด๎วยระบบะุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  o o    o o  o o o o   o  
บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ      o o o  o o   o o o o 
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รหัสวิชา/รายวิชา 

1.  
คุณธรรม  
จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. 
ทักษะ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

บธ 0313 การเป็นผู๎ประกอบการ  o   o  o o  o o o o  o  o 

บธ 0314 การบัญชีโรงแรม  o o   o o o  o  o o o  o  
บธ 0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ  o o   o o   o  o o o  o  
บธ 0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี  o o    o o  o o o    o  
วิชาฝึกงาน                  
บธ 0317 ฝึกงาน    o o  o  o o    o o   
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยชุมชน 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจทําโดย 
(1) ให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา หรือ 
(2) แตํงตั้งมีะณะกรรมการพิจารณาะวามเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน หรือ 
(3) มีการประเมินข๎อสอบโดยผู๎ทรงะุณวุฒิภายนอก 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา อาจจะทําดําเนินการดังตํอไปนี้ 

         (1) สํารวจภาวะการได๎งานทําของผู๎สําเร็จการศึกษา  ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินตําแหนํง  และหรือ
ะวามก๎าวหน๎าในสายงานของผู๎สําเร็จการศึกษา หรือ 
         (2) ให๎ผู๎สําเร็จการศึกษาแตํละรุํนที่จบการศึกษาทําการประเมิน  ในด๎านของระยะเวลาในการหางานทํา 
ะวามเห็นตํอะวามรู๎ ะวามสามารถ และะวามมั่นใจของผู๎สําเร็จการศึกษาในการประกอบการงานอาชีพ หรือ 
         (3) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการ  เกี่ยวกับะวามพึงพอใจในผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาและเข๎าทํางานในสถานประกอบการ หรือะวามเห็นจากผู๎ทรงะุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษที่มา
ประเมินหลักสูตรตํอะวามพร๎อมของนักศึกษาในการเรียน  และะุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ 
และการพัฒนาองะ์ะวามรู๎ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได๎รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต๎องมีะุณสมบัติะรบถ๎วน ดังตํอไปนี้ 
3.1.1 เรียนะรบหนํวยกิต และรายวิชาตามท่ีวิทยาลัยกําหนดไว๎ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต๎มระดับะะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมํต่ํากวํา  2.00  จากระบบ  4  ระดับ 

ะะแนนหรือเทียบเทํา 
   3.1.3 ใช๎เวลาการศึกษาไมํเกิน 6 ปีการศึกษา  

3.1.4 ไมํมีพันธะด๎านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงะวามจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต๎องมีะุณสมบัติะรบถ๎วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาะการศึกษาสุดท๎ายที่ลงทะเบียนเรียนะรบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผํานกิจกรรมภาะบังะับ ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยกําหนด 

     3.2.3 ให๎นักศึกษาท่ีมีะุณสมบัติะรบถ๎วนตามที่ระบุ ไว๎ในข๎อ  3.2.1 และ  3.2.2 ยื่นะําร๎องแสดง 
ะวามจํานงขอสําเร็จการศึกษาตํอสํวนทะเบียนและประเมินผล  ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นอาจ
ไมํได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อตํอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพ่ืออนุมัติให๎อนุปริญญาในภาะการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

)1 (  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นะรูแกํอาจารย์ใหมํ ให๎มีะวามรู๎และเข๎าใจนโยบายของวิทยาลัย/
สาขาวิชา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  

(2) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนะวามรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและการวิจัย
อยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองะ์กรตําง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนะวามรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและการวิจัย 

อยํางตํอเนื่องโดยผํานการทําวิจัย การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองะ์กรตําง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาะวามรู๎และะุณธรรม 
(2) มีการกระตุ๎นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบัญชี 
(3) สํงเสริมการทําวิจัยสร๎างองะ์ะวามรู๎ใหมํเป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีะวาม 

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 แตํงตั้งะณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู๎ดูแลและกํากับการจัดทําโะรงสร๎างหลักสูตร แผนการเรียน 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาะรูผู๎สอน งบประมาณ 

1.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน๎าสาขาวิชา ได๎แกํ การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มะอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1.3 แตํงตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีะุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
 1.4 จัดการประเมินและวิเะราะห์ข๎อสอบในสาขาวิชาให๎ได๎มาตรฐาน 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
ได๎รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผํนดิน ที่ได๎รับจัดสรรจากสํานักบริหารงานวิทยาลัย

ชุมชน สํานักงานะณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และรายได๎จากเงินบํารุง
การศึกษา เพ่ือจัดทํากิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา เชํน สนับสนุนการทําโะรงงานของนักศึกษา สนับสนุนการ
ฝึกงาน สนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษา เป็นต๎น 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ใช๎อาะารสถานที่ตลอดจนะรุภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและหนํวยจัดการศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โต๏ะเรียนแบบเละเชอร์        180  ตัว 
- เะรื่องะอมพิวเตอร์         70 เะรื่อง 
- โต๏ะและเก๎าอ้ีะอมพิวเตอร์     80 ชุด 
- เะรื่องพริ้นเตอร ์          2 เะรื่อง 
- เะรื่องแสกนเนอร์          1 เะรื่อง 
- เะรื่องเลํนวีดีโอเทป          1 เะรื่อง 
- เะรื่องฉาย  LCD Projector    2         เะรื่อง 
- ห๎องปฏิบัติการทางภาษาตํางประเทศ 1  ห๎อง 
- ระบบเะรื่องเสียงห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ 1ชุด 
- ชุดไมโะรโฟน           40 ชุด 
- เะรื่องปรับอากาศ          6 เะรื่อง 
- ระบบเะรือขํายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร๎สาย 1 ชุด 
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2.2.2. ห้องสมุด  
ใช๎เอกสารประกอบการศึกษาในห๎องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งให๎บริการหนังสือ 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 รายการ 

ซึ่งจําแนกเป็นหนังสือของหมวดะอมพิวเตอร์ สําหรับสาขาวิชาเทะโนโลยีสารสนเทศ จํานวนทั้งสิ้น  
2,156 เลํม ประกอบด๎วย 
          -  หนังสือภาษาไทย      จํานวน 2,135 เลํม  

                      -  วารสาร                  จํานวน     21  เลํม 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดซื้อะรุภัณฑ์ะอมพิวเตอร์และะรุภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องให๎เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2) ขอะวามรํวมมือจากสถานศึกษาที่เป็นเะรือขํายในการให๎บริการสื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่

ยังไมํเพียงพอ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินะวามเพียงพอของทรัพยากร ดําเนินการดังนี้ 
1) สํารวจ วัสดุ ะรุภัณฑ์ ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทุกภาะเรียน 
2) ดูสถิติการยืม-ะืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกภาะเรียน 

 3) ประเมินะวามพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับะวามเพียงพอของทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษา 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
       3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
           มีการะัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน โดยอาจารย์ใหมํจะต๎อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง หรือ
ระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 ะณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน๎าสาขาวิชา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  และผู๎สอน  มีการ

ประชุมรํวมกันเพ่ือการวางแผนจัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและให๎ะวามเห็นชอบการประเมินผลทุก
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รายวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อเตรียมไว๎สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทํา
ให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร  และได๎ผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามะุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงะ ์

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข๎อบังะับของวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส วําด๎วยะุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     บุะลากรสายสนับสนุนต๎องมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข๎องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีะวามรู๎ด๎านการใช๎สื่อ
เทะโนโลยีทางการศึกษาและงานบริการวิชาการ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
(1) ปฐมนิเทศบุะลากรสายสนับสนุน โดยการจัดประชุมผู๎ประสานงานที่ประจําอยูํตามหนํวยจัด

การศึกษา กํอนเปิดภาะการศึกษา 
(2)  ฝึกอบรมให๎ะวามรู๎เกี่ยวกับการให๎บริการสื่อเทะโนโลยีทางการศึกษา 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกะน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได๎ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกะนจะต๎องทําหน๎าที่อาจารย์        
ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษา และทุกะนต๎องกําหนดชั่วโมงวําง (Office Hours) เพ่ือให๎นักศึกษาเข๎า
ปรึกษาได ๎

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
           มีกลุํมงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ทําหน๎าที่รับเรื่องอุทธรณ์ตํางๆ ของนักศึกษา 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

(1) มีการจัดทําวิจัยเพื่อสํารวจะวามต๎องการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปีการศึกษา 
 (2) นําผลที่ได๎จากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎มีะวามสอดะล๎องกับะวามต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิต 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎กําหนดดัชนีบํงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ   80  มีสํวนรํวมในการประชุม  เพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มะอ  .2 ที่สอดะล๎องกับกรอบมาตรฐาน

ะุณวุฒิแหํงชาติ และ/หรือ มาตรฐานะุณวุฒิสาขาวิชา  
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มะอ  .3  และ มะอ  .4  อยํางน๎อยกํอนเปิด

การสอนในแตํละภาะการศึกษาให๎ะรบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ  มะอ 5 และแบบ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาะสนาม  มะอ 6 ภายใน   30 
วันหลังสิ้นสุดภาะการศึกษาท่ีเปิดสอนให๎ะรบทุกรายวิชา 

(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ  มะอ  .7  ภายใน   60  วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่กําหนด
ใน มะอ .3 อยํางน๎อยร๎อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน   กลยุทธ์การสอน  หรือ
ประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอะ  .7 
ปีที่แล๎ว 

(8) อาจารย์ใหมํทุกะน  (ถ๎ามี)  ได๎รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด๎านการเรียนการ
สอน 

(9) อาจารย์ทุกะนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยํางน๎อยปีละ 
1  ะรั้ง 

(10) บุะลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ   
       และ/หรือ วิชาชีพอยํางน๎อยร๎อยละ  50 ตํอปี 
(11) ระดับะวามพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/ผู๎สําเร็จการศึกษาใหมํที่มีตํอ  
       ะุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา  3.51 จากะะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับะวามพึงพอใจของผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษาใหมํที่มีตํอะุณภาพหลักสูตร   
       เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51  จากะะแนนเต็ม 5.0 
(13) อาจารย์ผู๎สอนได๎รับการประเมินการสอนจากนักศึกษาภายหลังการเรียน  
       ไมํน๎อยกวํา 80% 
(14) จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข๎าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินการสอน 
กระบวนการที่จะใช๎ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอนจะต๎องประเมินผู๎เรียนในทุกๆ  หัวข๎อวํามีะวามเข๎าใจหรือไมํ  โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยํอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต๎ตอบจากนักศึกษา  การตอบ
ะําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข๎อมูลจากที่กลําวข๎างต๎นแล๎ว  ก็ะวรจะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎
วํา ผู๎เรียนมีะวามเข๎าใจหรือไมํ  หากวิธีการที่ใช๎ไมํสามารถทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎  ก็จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาะเรียนและปลายภาะเรียน จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีะวามเข๎าใจหรือไมํในเนื้อหาที่ได๎สอนไป 
หากพบวํามีปัญหาก็จะต๎องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตํอไป 
 

1 2.  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให๎นักศึกษาได๎มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน  ทั้งด๎านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรง

ตํอเวลา  การชี้แจงเปูาหมาย  วัตถุประสงะ์รายวิชา  ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา  และการใช๎สื่อการสอน   
ในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข๎อมูลจาก  
(1) นักศึกษาปีสุดท๎าย/ผู๎สําเร็จการศึกษาใหมํ 
(2) สถานที่ประกอบการ 
(3) ผู๎ทรงะุณวุฒิภายนอก/หนํวยงาน 
(4) สํารวจสัมฤทธิผลของผู๎สําเร็จการศึกษา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ต๎องผํานการประกันะุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานะุณวุฒิระดับอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และตัวบํงชี้เพ่ิมเติมข๎างต๎น รวมทั้งการผํานการประเมินการประกันะุณภาพ
ภายใน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข๎อมูล จะทําให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตํละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได๎ทันทีซึ่งก็ จะเป็นการ
ปรับปรุงยํอย ในการปรับปรุงยํอยนั้นะวรทําได๎ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น 
จะกระทําทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรมีะวามทันสมัยและสอดะล๎องกับะวามต๎องการของผู๎ใช๎ผู๎สําเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                    หน๎า 41 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญช ี

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
กลุ่มวิชาภาษา 

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

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจะวามสําะัญ การฟังเชิง
ลึก การอําน ทักษะการอํานเร็ว การอํานจับใจะวาม การอํานตีะวาม การอํานเพ่ือหาข๎อมูลจําเพาะ ทักษะการสํง
สาร การพูด การพูดตํอสาธารณะ การนําเสนอะวามะิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การยํอะวาม การ
เขียนรายงาน การเขียนผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 การฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นศัพท์และโะรงสร๎างพ้ืนฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 

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

 

ต๎องผํานวิชา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากํอน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นศัพท์และโะรงสร๎างระดับกลาง สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
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ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Writing Skills  

 

ะําอธิบายรายวิชา 
 ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน๎นเรื่ององะ์ประกอบทางสังะมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
ที่มีอิทธิพลตํอโะรงสร๎างและการใช๎ภาษาในสถานการณ์ตํางๆโดยใช๎ะําศัพท์และโะรงสร๎างระดับสูง 
 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 3(2-2-5) 
 Languages of Neighboring Countries  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 เลือกศึกษาภาษาประเทศเพ่ือนบ๎านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล๎กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เชํน ภาษาเขมร 
(Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese)  ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษา
พมํา (Burmese) เป็นต๎น 

ไวยากรณ์ข้ันพื้นฐานทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน ประโยะและบทะวามสั้นๆ ะําศัพท์ที่ใช๎สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน เชํน การทักทายและกลําวลา แนะนําตนเองและผู๎อ่ืน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลสํวนตัว การกลําวะํา
ขอโทษและขอบะุณ การบอกะวามจําเป็นฉุกเฉิน ฟังและให๎ข๎อมูลขําวสารและะําแนะนํา แสดงะวามรู๎สึก และ
แสดงะวามะิดเห็น ะวามเข๎าใจในวัฒนธรรมตํางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูํในภาษา     
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 (2-2-5) 
 General Education for Human Development  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
การพัฒนามนุษย์ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร๎างะวามสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์

เกี่ยวข๎อง การเสริมสร๎างะวามเข๎าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร๎างะวามรู๎ะวามเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และะวามสามารถทางเชาว์ปัญญา การพัฒนา
ปัญญาให๎เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย ์
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ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
 Human and Culture  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ะวามะิดและะวามหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังะมหรือการหลํอหลอมทาง

วัฒนธรรม (Socialization) ะวามขัดแย๎งทางวัฒนธรรมและะวามเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาะุณะํา
และะวามหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังะมและศาสนา 
 

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

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ะวามหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ ะวามสําะัญและะุณะําะวามงามตํอชีวิต ประสบการณ์ทาง
ะวามงามโดยผํานประสาทสัมผัสตํางๆ องะ์ประกอบศิลปะ การรับรู๎ะวามงามและการชื่นชมผลงานด๎านทัศนศิลป์  
ะีตศิลป์  และนาฏศิลป์  ะวามสัมพันธ์ของศิลปกรรมไทยกับสากล การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม
ท๎องถิ่น 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

ศท 0301 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
 Province Studies  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
การเรียนรู๎เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนในด๎านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร

สังะม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินะ๎า พืชพรรณ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุะะลสําะัญ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเะราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเะราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และแนวทางการพัฒนา 

 
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3 (2-2-5) 

 Thai Social and Development  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 สภาพปัจจุบัน อนาะต ระบบการเมืองการปกะรอง เศรษฐกิจ  สังะมและวัฒนธรรม การวิเะราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบ การสังเะราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และแนวทางการพัฒนา  ลักษณะ
โะรงสร๎างทางสังะมไทยและสังะมหลังสมัยใหมํ (Post Modern) 
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ศท 0303 อาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 
 ASEAN Studies  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ประวัติะวามเป็นมา พัฒนาการประชาะมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังะม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมกลุํมประชาะมอาเซียน การวิเะราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และผลกระทบ                
การสังเะราะห์แนวทางแก๎ไขปัญหาและปูองกัน และแนวทางการพัฒนา   
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
 Information Technology for Leaning   

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 การใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใช๎งานข๎อมูล การใช๎โปรแกรมระบบ   
และโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบะ๎น การสื่อะวามหมายและการนําเสนอ บนระบบเะรือขํายะอมพิวเตอร์     
และจากระบบฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล ะุณธรรม จริยธรรม ในการใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศ 
 

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 3 (2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ะวามหมาย  ะวามสําะัญของการะิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการะิดของมนุษย์ การะิดรูปแบบตําง ๆ  
ตรรกศาสตร์และการให๎ เหตุผล การให๎ เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการะิด  วิเะราะห์              
และสังเะราะห์  การตัดสินใจโดยใช๎หลักเหตุผล ข๎อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝึกทักษะการะิด 
 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 Life and Environment   

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ธรรมชาติของสภาวะแวดล๎อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อม ะวามสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ะวามหลากหลายทางชีวภาพ ะุณภาพของสิ่งแวดล๎อม ภาวะมลพิษและการแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                    หน๎า 45 
 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 
 Science for Life   

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 กระบวนการวิทยาศาสตร์ ะวามรู๎และเจตะติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์  การใช๎หลักวิทยาศาสตร์
ะวามสมเหตุสมผลเพ่ือการดําเนินชีวิตอยํางมีะุณภาพ  แนวะิดเกี่ยวกับการพัฒนาะุณภาพชีวิตด๎วยวิทยาศาสตร์
และเทะโนโลยี  การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 

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

 

ค าอธิบายรายวิชา 
           ะวามรู๎ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงะ์ อุปทาน 
และะวามยืดหยุํน ทฤษฎีการผลิต ต๎นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การกําหนดราะาและผลผลิตในตลาด
ลักษณะตํางๆ รายได๎ประชาชาติ การเงินการธนาะาร การบริโภะ การออม และการลงทุน การะ๎าระหวําง
ประเทศ เงินเฟูอ เงินฝืด วัฏจกัรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ 
 

บธ 0102 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
                       Principles of Management  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ะวามรับผิดชอบ ะุณธรรม การทํางานรํวมกันเป็นกลุํม

หลักการจัดการ แนวะิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ เทะนิะตํางๆ ในการจัดการ การวางแผน
การจัดองะ์การ การะวบะุม การติดตามและประเมินผล และจริยธรรมทางธุรกิจ 

บธ 0103 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
 Principles of Marketing  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
            บทบาทและะวามสําะัญของการตลาดที่มีตํอสังะมและ เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวะวามะิด 
การตลาด กิจกรรมและหน๎าที่ฝุายการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตํละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
กําหนดสํวนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตํละสํวนประสม การใช๎เทะโนโลยีสมัยใหมํ 
เข๎ามาใช๎ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและะวามรับผิดชอบตํอสังะม 
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บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Laws  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาประมวลกฎหมายแพํง และพาณิชย์วําด๎วยการประกอบธุรกิจ ได๎แกํ กฎหมายวําด๎วยการซื้อขาย 

และแลกเปลี่ยนให๎เชําทรัพย์สิน เชําซื้อ จ๎างแรงงาน จ๎างทําของ ฝากทรัพย์ ะ้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหน๎า กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน ห๎างหุ๎นสํวน บริษัท พระราชบัญญัติล๎มละลาย  พระราชบัญญัติโรงงาน 
กฎหมายการะ๎าโลก ข๎อตกลงทางการะ๎าระหวํางประเทศ 
 

บธ 0105 หลักการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Principles of Accounting  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
            หลักการบัญชี แมํบทบัญชี วิเะราะห์การะ๎า บันทึกรายการในสมุดรายรับขั้นต๎น สมุดบัญชีแยกประเภท 
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงปิดบัญชีและกระดาษทําการ การทํางบการเงินของกิจการให๎บริการและกิจการซื้อ
มาขายไป และการบัญชีสําหรับกิจการที่เข๎าจดทะเบียนภาษีมูละําเพ่ิม ะุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี 
 

บธ 0106 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
 Principles of  Finance  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
           เปูาหมาย และหน๎าที่ของผู๎บริหารการเงิน  สถาบันการเงิน มูละําของเงินตามเวลา  การจัดหาเงินทุน     
การจัดทํางบลงทุน โะรงสร๎างเงินทุน ะวามต๎องการเงินทุนหมุนเวียน การวิเะราะห์ทางเงิน ะวามเสี่ยงทางการเงิน 
 

บธ 0107 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Computer Application for Business  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
          ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการใช๎โปรแกรมประมวลผละํา การพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร ตาราง
ะํานวณ  การแสดงผลด๎วยกราฟ การจัดการฐานข๎อมูลเบื้องต๎น การนําเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และ
เสียงในลักษณะมลัติมีเดีย การประยุกต์ใช๎โปรแกรมกับงานธุรกิจอยํางเหมาะสม การใช๎อินเตอร์เน็ต และพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
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บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Management Information System  
 
ะําอธิบายรายวิชา 

แนวะิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ การรวบรวมข๎อมูลในองะ์กร
ธุรกิจ องะ์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ะวามสัมพันธ์ระหวํางองะ์ประกอบเหลํานั้น การจัดเก็บและ
การนําข๎อมูลมาใช๎ทั้งในระบบเดิมและระบบที่ใช๎ะอมพิวเตอร์ บทบาทและหน๎าที่ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการภายในองะ์กร สภาพแวดล๎อมภายในองะ์กร ผลกระทบตํอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การประยุกต์ใช๎
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานตํางๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
                                                 วิชาชีพ 
                                               วิชาบงัคับ 

 

บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
 Tax Accounting  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงวิธีการ และหลักการบัญชีที่ผู๎ประกอบธุรกิจต๎องจัดทํา เงื่อนไขตําง ๆ ที่ กฎหมายกําหนด

เกี่ยวกับการพิจารณาเงินได๎ รายจํายในการะํานวณเงินได๎สุทธิ การะิดะําเสื่อมราะาในการะํานวณกําไรขาดทุน
เพ่ือเสียภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบันทึกสินทรัพย์
และหนี้สิน ปัญหาและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งกรณีศึกษา 
 

บธ 0302 กระบวนการจัดท าบัญชี 3 (2-2-5) 
 Accounting process  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบของธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชี การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดการ

เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดประเภท
เอกสารที่ใช๎ในการบันทึกบัญชี การวิเะราะห์รายการะ๎าจากเอกสาร การจัดทําบัญชีของกิจการประเภทตํา ง ๆ 
โดยทําเป็นกรณีตัวอยําง การจัดทํางบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทตําง 
ๆ ตํอกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจําปีตํอ และวิธีการปฏิบัติรวมทั้งกรณีศึกษา 
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บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
 Accounting for Management  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาบทบาทและวัตถุประสงะ์ของการบัญชีเพ่ือการจัดการและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์ของงบ

การเงินเพ่ือการตัดสินใจ ะวามสัมพันธ์ระหวํางรายการในงบการเงิน การวิเะราะห์งบการเงิน ระบบการบัญชี
ต๎นทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝุายบริหาร การใช๎ข๎อมลูทางบัญชีเพ่ือวางแผนการวิเะราะห์
ผลตําง เพ่ือการะวบะุมและตัดสินใจ รวมทั้งกรณีศึกษา 
 

บธ 0304 การบัญชีกิจการพิเศษ 3 (2-2-5) 
 Accounting for the Business  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษ  เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาะม           
ผู๎ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร และวิธีการปฏิบัติรวมทั้งกรณีศึกษา 
 

บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล 3 (2-2-5) 
 Government to account  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานของหนํวยงานราชการแตํละประเภท  วัตถุประสงะ์และหลักการ

ปฏิบัติงาน  ระบบการปฏิบัติงานตามงบประมาณ  การจัดทําโะรงการของหนํวยงานราชการเพ่ือเสนอ
งบประมาณ  การจัดทําบัญชีของหนํวยงานใหญํและหนํวยงานยํอย  และวิธีการปฏิบัติรวมทั้งกรณีศึกษา 
 

บธ 0306 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) 
 Financial Accounting  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวะิดและหลักการทางการบัญชี ประโยชน์ของขําวสารข๎อมูลทางบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด 

ลูกหนี้ ตั๋วเงิน  สินะ๎า เจ๎าหนี้  สํวนของเจ๎าของและสํวนของผู๎ถือหุ๎น การบัญชีอุตสาหกรรมอยํางงํายและระบบ
ใบสําะัญ วิธีการพ้ืนฐานทางบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต รวมทั้งกรณีศึกษา 
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บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Accounting Information System  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวะวามะิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โะรงสร๎างของข๎อมูลและขั้นตอนการ
ประมวลผล  ตามระบบสารสนเทศ  ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข๎อง  ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและะวามสัมพันธ์กับระบบตําง ๆ 
 

บธ 0308 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3 (2-2-5) 
 Use of Computer in Accounting  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลัก และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางการบัญชี เอกสาร ทะเบียนและ

บัญชีตําง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี  และประยุกต์ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีให๎เหมาะสมกับ
วงการธุรกิจ การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการะํานวณต๎นทุน การะํานวณราะาขาย การะํานวณกําไร โดยใช๎ะอมพิวเตอร์ 
 

                                          วิชาชีพ 
                                                         วิชาเลือก 
 

บธ 0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-5) 
 Human  Resources  Management    

 

ค าอธิบายรายวิชา 
เป็นวิชาที่ศึกษาถึงลักษณะวิวัฒนาการ และแนวะวามะิดด๎านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขต 

หน๎าที่และะวามรับผิดชอบ ตลอดจนฐานะและบทบาทของฝุายจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงนโยบาย หลักการ
และหน๎าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเะราะห์สมรรถนะของบุะะล การวิเะราะห์งาน 
การวางแผนกําลังะน การสรรหาและะัดเลือกบุะลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุะะล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหนํงงาน การจํายะําตอบแทน การสร๎างบรรยากาศในการทํางาน สุขภาพและ
ะวามปลอดภัย รวมทั้งระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
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บธ 0310 การใช้เครื่องใช้ส านักงาน 3 (2-2-5) 
 The use of office equipment  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเะรื่องใช๎สํานักงานชนิดตําง ๆ การพิมพ์สัมผัสเพ่ือเพ่ิมทักษะะวามเร็ว ะวาม

แมํนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีการะํานวณ การผลิตเอกสารประเภทตําง ๆ การแก๎ไขข๎อผิดพลาดใน
การพิมพ์  การบํารุงรักษาเะรื่องใช๎สํานักงาน 
 

บธ 0311 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (2-2-5) 
 Work Development with Quality Management System 

and Productivity 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ะวามสําะัญของระบบะุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการและกระบวนการ

บริหารงานะุณภาพและเพ่ิมผลผลิต กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด๎วยระบบการจัดเอกสารและ
กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต การประยุกต์ใช๎ระบบะุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือวางแผนและพัฒนางาน 
 

บธ 0312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business  Ethics  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงแนวะิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต๎องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร๎างจริยธรรม
องะ์การธุรกิจ เน๎นจริยธรรมของผู๎บริหาร (Management Ethic) และ จริยธรรมของพนักงาน (Employee’s 
Ethics) โดย ใช๎กรณีตัวอยํางประกอบด๎วย 
 

บธ 0313 การเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
 Entrepreneurship  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาลักษณะและะุณสมบัติของผู๎ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดธุรกิจของ

ตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยํอม ขนาดกลาง และขนาดใหญํ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  การบริหารการผลิต  การ
บริหารเงินทุน การบริหารการตลาด การจัดรูปแบบองะ์กรและการจัดทําแผนธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจในประเทศ
ไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  
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บธ 0314 การบัญชีโรงแรม 3 (2-2-5) 
 Hotel Accounting  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาถึงหลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติของธุรกิจการโรงแรมรวมทั้งศึกษาถึงการจัดสายงานในโรงแรม 

หน๎าที่และการบริหารงานทางการบัญชีของแผนกตําง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และวิธีการปฏิบัติ
รวมทั้งกรณีศึกษา 
 

บธ 0315 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
 Accounting for Specified Enterprise  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบการดําเนินงาน หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี  สําหรับธุรกิจประเภทตําง ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เชํน สถาบันทางการเงิน  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให๎เชํา และวิธีการปฏิบัติ
รวมทั้งกรณีศึกษา 
 
 

บธ 0316 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี 3 (2-2-5) 
 Financial Programming  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติถึงการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา การตัดสินใจ การสร๎าง

โมเดลทางการเงิน เชํน การตัดสินใจการลงทุน การวิเะราะห์ะวามเป็นไปได๎ในการลงทุน การประเมินมูละํา
หลักทรัพย ์

วิชาชีพ 
วิชาการฝึกงาน 

 

บธ 0317 ฝึกงาน 4 (360 ชม.) 
 Practicum  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองะ์การ  เริ่มจากการจัดทําแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

วัตถุประสงะ์  กระบวนการทํางาน   การประเมินผลการทํางาน  และการปรับปรุงะุณภาพงาน  ภายใต๎ะําแนะนํา  
ชํวยเหลือของผู๎มีประสบการณ์ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจสาขาการบญัชี  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรอนุปริญญาบญัช ีสาขาวิชาการบัญชี 
ภาษาอังกฤษ :  Associate of Accountancy Program in Accountancy 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปรญิญาบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in    
                  Accountancy 

เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียนในปี พ .ศ . 2558 

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบญัช ีสาขาวิชาการบัญชี 

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี                    

เพื่อสอดะล๎องกับมาตรฐานะุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ )TQF) 

ชื่อย่อ 
ช่ือยํอ )ไทย(    : อ.บช. (การบัญชี) 

ชื่อย่อ 
ช่ือยํอ )ไทย(      : อ.บธ. (การบัญช)ี 

เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียนในปี พ .ศ . 2558 

ปรัชญาหลักสูตร 
     สาขาวิชาการบัญชี  เสริมสร๎างะวามเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
เพื่อการเป็นนักบัญชีที่ดีของสังะม 

 

ปรัชญาหลักสูตร 
     ผลิตบุะลากรให๎มีะวามรู๎ ะวามสามารถ ะุณธรรมและจริยธรรม ด๎านการบัญชี 
ตามะวามต๎องการของสังะมและชุมชน  
 

เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
แนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อให๎มีะวามรู๎ะวามสามารถ ในวิชาการบัญชี 
2. เพื่อให๎มีทักษะในงานการบัญช ี
3. เพื่อให๎มีะวามสามารถในการะดิและการแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎ การปฎิบัติงาน
และการสรา๎งสรระ์สิ่งใหม ํ
4. เพื่อเสริมสร๎างะวามรับผิดชอบ  ะวามซื่อสัตยส์ุจรติและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสร๎างบุะลากรทางการบัญชีที่มีะวามรู๎และทักษะทางปัญญาด๎านการ
บริหารธุรกิจ และการบัญชีท่ีทันตํอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
2. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีะุณธรรม จริยธรรม  มีะวามรับผิดชอบตํอหน๎าท่ีและสังะม 
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนมะีวามสามารถในการะิดและการแก๎ปัญหาในการเรยีนรู๎ และการ
ปฎิบัติงานโดยประยุกต์ใช๎เทะโนโลยีสารสนเทศให๎เหมาะสมกับงานทางด๎านธุรกิจ
และการบัญช ี

เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
และแนวโนม๎การเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
การคิดหน่วยกิต   
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 97 หนํวยกิต 

การคิดหน่วยกิต 
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 91 หนํวยกิต 

เพื่อสอดะล๎องกับมาตรฐานะุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF) 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา          

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

ศท 0104 
ทักษะการอํานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์       

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0201 ะวามจริงของชีวิต 3(2-2-5) 
ศท 0202 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

ศท 0204 มนุษย์และะุณะํา 3(3-0-6) 
 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป            30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา                        9 หน่วยกิต         

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

ศท 0102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

3(2-2-5) 

ศท 0103 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

ศท 0104 
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Writing Skills 

3(2-2-5) 

ศท 0105 
ภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน 
Languages of Neighboring 
Countries 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                     6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0201 
การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ 
General Education for Human 
Development 

3(2-2-5) 

ศท 0202 
มนุษย์กับวัฒนธรรม 
Human and Culture 

3(2-2-5) 

 
 
เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
และแนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 

ศท 0203 
สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
   
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0301 การะิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

ศท  0302 เทะโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎  3(2-2-5) 

ศท  0303 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
ศท  0304 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์          
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0401 จังหวัดศึกษา  3(2-2-5) 
ศท  0402 วิถีไทย  3(3-0-6) 
ศท  0403 สังะมโลก  3(3-0-6) 
ศท  0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน                 3(3-0-6)  

    
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0401 เทะโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ 
Information Technology for 
Leaning 

3(2-2-5) 

ศท  0402 การะิดและการตัดสินใจ 
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) 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท  0301 จังหวัดศึกษา 
Province Studies 

3(2-2-5) 

ศท  0302 สังะมไทยกับการพัฒนา 
Thai Social and Development  

3(2-2-5) 

ศท  0303 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

 
 

 
 
 
 
 

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
และแนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 



หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                    หน๎า 57 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
 
หมวดวิชาเฉพาะ  57  หน่วยกิต 

1) วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ       24  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บช 0101 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) 
บช 0102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(2-2-5) 
บช 0103 หลักการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
บช 0104 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 

บช 0105 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
บช 0106  องะ์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
บช 0107 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
บช 0108 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  58  หน่วยกิต 
      1) วิชาแกน                  21  หน่วยกิต 
 

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

Principles of Economics 
3(3-0-6) 

บธ  0102 หลักการจดัการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

บธ  0103 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

บธ  0104 กฎหมายธรุกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

บธ  0105 หลักการบญัชี 
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

บธ  0106 หลักการเงิน 
Principles of  Finance 

3(3-0-6) 

  บธ  0107 ะอมพิวเตอร์ประยุกตส์ําหรับธุรกจิ 
Computer Application for 
Business 

3(2-2-5) 

บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information 
System 

3(3-0-6) 

 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
แนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
 
2. วิชาชีพ                  34 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพบังคับ      27 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

บช 0109 หลักการบญัช ี 3(2-2-5) 

บช 0110 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

บช 0111 การภาษีอากรธรุกิจ 3(2-2-5) 

บช 0112 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 

บช 0113 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 

บช 0114 การบัญชีต๎นทุน 3(2-2-5) 

บช 0115 การบัญชีช้ันสูง 1 3(2-2-5) 

บช 0116 การบัญชีภาษีอากร 3(2-2-5) 

บช 0117 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 
 

 
2. วิชาชีพ                     37 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพบังคับ         24 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

บธ 0301 การบัญชีภาษีอากร 
Tax Accounting 

3(2-2-5) 

บธ 0302 กระบวนการจดัทําบัญช ี
Accounting process 

3(2-2-5) 

บธ 0303 การบัญชีเพื่อการจดัการ 
Accounting for Management 

3(2-2-5) 

บธ 0304 การบัญชีกิจการพเิศษ 
Accounting for the Business 

3(2-2-5) 

บธ 0305 การบัญชีรัฐบาล 
Government to account 

3(2-2-5) 

บธ 0306 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(2-2-5) 

บธ 0307 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Accounting Information System 

3(2-2-5) 

บธ 0308 การใช๎ะอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
Use of Computer in Accounting 

3(2-2-5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
แนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558  และการเทียบ

โอนเมื่อนักศึกษาไปศึกษาตํอใน
ระดับปริญญาตรี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
 

2.2 การฝึกงาน  4  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บช 0129 ฝึกงาน 4(180) 

 

 
2.3 วิชาการฝึกงาน  4  หน่วยกิต   
    
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ  0317 ฝึกงาน 

Practicum 
4(360 ชม.) 

 

 
 
 
เพื่อให๎สอดะล๎องกับสถานการณ์
ทางสังะม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
แนวโน๎มการเข๎าสูํประชาะม
อาเซียน พ .ศ . 2558 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อกรรมการปรับปรุง 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบันที่จบการศึกษา ต าแหน่ง/ ประสบการณ์ 

1 นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ บัญชีมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามะําแหง 
 
 

- ะรู ะศ.1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
- นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 11 
กรุงเทพมหานะร 
 

2 นางสาวปัทมาวดี  กิมแหลม เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 

มหาวิทยาลัยรามะําแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนะรินทรวิโรฒ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสรรพากรภาะ 10 
- นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ สํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
 

3 นายธีระ  อัะรมาส บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังะม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- สมุห์บัญชี  บริษัท วิทยาศรม จํากัด 
- กรรมการผู๎จัดการ บริษัทยะลาธนาดุล จํากัด 
 

4 นางสาวมารินี  แวเจะ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

- พนักงานราชการ ตําแหนํงนักวิชาการพัสดุ 
 

5 นางสาวนูรีซัน  บาหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - พนักงานราชการ ตําแหนํงนักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

 



 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  62 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุม 

สภาวิชาการวิทยาลยัชุมชนนราธิวาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  63 

 

รายงานการประชุม 

สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ะรั้งที่ 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      ะรู ะศ.๑ 
๒. นางยูวารียะห์             มานิตย์พันธ์                   นักวิชาการศึกษา 
๓. นางสาววีรนชุ             บอืราเฮง                       เจา๎หน๎าที่ฝึกอบรมฯ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.   

 

 

 



 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส านักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  64 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

        

วาระท่ี ๑.๑   การจัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

         ด๎วยชมรมศิษย์เกําวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎ดําเนินการจัดโะรงการะืนสูํเหย๎าชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได๎รับะวามรํวมมือจากศิษย์เกําของวิทยาลัยชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมจํานวนมาก 

มติ     

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๑.๒  การจัดกิจกรรมโครงการสสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริใน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา 

สรุปเรื่อง 

ด๎วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎ดําเนินการจัดโะรงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการสํงเสริมอาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาะใต๎กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานยํานลิเภา ณ หมูํที่ ๑ บ๎านบางขุนทอง และหมูํที่ ๖ บ๎านยูโย 
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวํางวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๐ พฤษภาะม ๒๕๕๖ ซึ่งได๎
ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎วและได๎รับะวามสนใจจากผู๎เข๎ารํวมโะรงการเป็นอยํางดี 

มติ        

ที่ประชุมรับทราบ 

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

กรรมการเสนอแนะให๎ปรับปรุงแบบตารางให๎เหมาะสมเพ่ือะวามงํายและสะดวก ขอให๎เรียบเรียงวันและเดือนให๎

ถูกต๎องเพ่ือปูองกันะวามผิดพลาดและสับสน (ขอให๎ปรับเป็นภาะเรียน) 

วาระท่ี ๔.๒     เรื่อง การเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการวางระบบและให้บริการด้านไอซีที 

                   ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแก่กลุ่มเป้าหมาย 

สรุปเรื่อง 

ด๎วยกลุํมงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได๎จัดทําโะรงการวางระบบและให๎บริการด๎านไอซีที 
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแกํกลุํมเปูาหมายเพ่ือให๎กลุํมเปูาหมายได๎รับะวามรู๎ด๎านไอซีทีได๎อยํางทั่วถึงและะรอบะลุม 
รวมทั้งเพ่ือพัฒนาะุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสําหรับใช๎ในชีวิตประจําวันและเกิดทักษะการเรียนรู๎ตลอดเวลา จึงได๎จัดอบรมให๎
ะวามรู๎ด๎านะอมพิวเตอร์จํานวน  ๕ หลักสูตรประกอบด๎วย  

  ๑.หลักสูตรการผลิตวิดิทัศน์ด๎วยโปรแกรมะอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ กลุํม   
  ๒.หลักสูตรการใช๎อินเตอร์เน็ตเพื่อการะ๎นะว๎า  จํานวน ๒ กลุํม  
  ๓.หลักสูตรการประมวลผลด๎วยโปรแกรมสถิติ  จํานวน ๑ กลุํม  
  ๔.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมมือถือระบบแอนด์รอยด์  จํานวน ๑ กลุํม  
  ๕.หลักสูตรการซํอมบํารุงเะรื่องะอมพิวเตอร์  จํานวน ๑ กลุํม  

 

มติ           

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มมีติให๎ทําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยมีรายละเอียด 
ะําอธิบายรายวิชา  และจํานวนชั่วโมง ในการประชุมะรั้งตํอไป 
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วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง แผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโะรงการการจัดการะวามรู๎เพื่อเสริมสร๎างะวาม
เข๎มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

          ในการนี้ กลุํมงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ได๎นําเสนอแผน

จัดการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.

๒๕๕๖  ดังนี ้

          ๑.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหาระาวพ้ืนบ๎าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตํงฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                    ๒๒.หลักสูตรการเพ๎นท์แก๎ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเะ๎ก)                   ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าบาติก           ๒๔.หลักสูตรการทําพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว            ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต๎น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของชํารํวย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ๎าะลุมผมด๎วยมือ                     ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับมัะะุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร๎อยะริสตัลบนผ๎าะลุมผม              ๒๘.หลักสูตระอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

          ๑๑.หลักสูตรการร๎อยลูกปัดจากะริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช๎อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ            ๓๐.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมประมวลผละํา 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ๎าพ้ืนเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมตารางะํานวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี                        ๓๒.หลักสูตรการตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม Photoshop 
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          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสมัยนิยม                  ๓๓.หลักสูตรเทะนิะการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ๎นท์ผ๎าบาติก                            ๓๔.หลักสูตรซํอมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ๎าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ๎าไหมเพ่ือธุรกิจ                      ๓๖.หลักสูตรการถักโะรเชต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติ      

ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 
วาระท่ี  ๕.๑      เรื่องพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
                    ตามกรอบมาตรฐานะุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ    
สรุปเรื่อง 

 ข้อเท็จจริง  กลุํมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอพิจารณาการ

พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานะุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  

จํานวน  ๒  หลักสูตร ะือ   

๑.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

๒.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 

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

ให๎ะําปรึกษาและข๎อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ะุณภาพทางการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  

การเปิดหลักสูตร และการดําเนินงานของหนํวยจัดการศึกษาตํอผู๎อํานวยการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานะุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ   รายละเอียดดังแนบ 

มติ        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามกรอบ

มาตรฐานะุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการบัญชี  โดยขอให๎วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสดําเนินการปรับแก๎ตาราง ( Curriculum  Mapping ) ให๎เหมาะสมสอดะล๎องกับรายวิชามากขึ้น 
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วาระท่ี ๕.๒ เรื่องพิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเรื่อง 

 เรื่องเดิม  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัะรอาจารย์พิเศษ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖   และ  มีการ
ดําเนินการะัดเลือกอาจารย์พิเศษโดยผํานะณะกรรมการะัดเลือกอาจารย์พิเศษ  ในวันที   ๑ พฤษภาะม  ๒๕๕๖  นั้น 
               ข้อเท็จจริง  เพ่ือให๎กระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษดําเนินการะรบถ๎วนตามกระบวนการ  และเกิดผลดีตํอ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และนักศึกษา  เห็นะวรพิจารณากลั่นกรองการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ  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 

               สาขาวิชาการปกะรองท๎องถิ่น 
๑. นางนงเยาว์  เกษกุล 
๒. นายะมวิทย์  สุขเสนีย์ 
๓. นายะอลดุล  เจ๏ะหลง 
๔. วําที่ร๎อยโทอธิพงษ์  มณีแก๎ว 
๕. นายกรีฑา  จินดาวงศ์ 
๖. นางวาสนา  การุณรักษ์ 
๗. นายสําเริง  สัมพันธ์ 
๘. นายกรกฎ  หะยีสะแลแม 

               สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. นางนุชรี  ฤทษ์ประพันธ์ 
๒. นางรอฮานิง  หะเล็ง 
๓. นายเสริมสุข  ไกรนรา 

               สาขาวิชาะอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑. นายอาทิตย์  การัมซอ 
๒. นายอนันต์  มาลีวัด 
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๓. นางอาสลีนา  เปาะซา 
               สาขาวิชาเทะโนโลยีสารสนเทศ 

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 

     
             กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวาํด๎วย ะุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

มติ        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ขอให๎วิทยาลัย

ชุมชนดําเนินการปรับแก๎ข๎อมูลและดําเนินการดังนี้ 
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๑. การข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ ถ๎าระบุหนํวยงานแตํไมํมีหนังสือรับรองอนุญาตจากหนํวยงาน ถือวําเอกสาร
ไมํะรบถ๎วน จึงยังไมํสามารถรับเป็นอาจารย์พิเศษได๎ 

๒. อาจารย์พิเศษหมวดศึกษาทั่วไป ขอให๎ดําเนินการเพ่ิมเติมข๎อมูล 
- นายวันชาติ  มาทา  ขอให๎ดูรายละเอียดปีที่จบ สาขาท่ีจบ (ตรวจสอบข๎อมูล) 
- นางสาวปิยวรรณ  ไกรนรา  อนุญาตให๎สอนวิชาเดียว การะิดและการตัดสินใจ                                             
- นายชยพล  เพชรแก๎ว  จบวชิาเทะโนโลยีทางการศึกษา (ขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์
ะอมพิวเตอร์)  
- นางนันทิมา  ชินพงษ์  ให๎สอนการะิดและการตัดสินใจ 
- ะนที่จบตํางประเทศขอให๎ดูวําะณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (กพ.) รับรองหรือไมํ 
- ไมํเห็นชอบให๎ นางสาวโนรี  มะเย็ง เป็นอาจารย์พิเศษเนื่องจากการจบจากตํางประเทศยังไมํมี
ประสบการณ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและวิชาที่สมัะรสอนยังไมํตรงกับสาขาที่จบการศึกษา 

 
วาระท่ี ๕.๓   เรื่องพิจารณาการต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
 

สรุปเรื่อง 
 

  เรื่องเดิม   
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพ่ือตํอวาระอาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

 

ข้อเท็จจริง   
เพ่ือให๎เกิดผลดีตํอวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และนักศึกษา  เห็นะวรพิจารณาการตํอวาระอาจารย์พิเศษ  

หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  โดยมีรายนามดังตํอไปนี้ 
            หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑. นางสาวรสนี  ยะปา 
๒. นายอนันต์  ประทานชวโน 
๓. นายสมพงศ์  สกุลจีน 
๔. นางภัทรภร  นิลวัน 
๕. นางพรทิพย์  นาะพุทธ 
๖. นายอนันต์   แสงชาตรี 
๗. นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๏ะ 
๘. นายสิริชัย  อุเส็น 
๙. นางเพ็ญศรี  แทนหนู 
๑๐. นายสูไฮมิง  ลอตันหยง 
๑๑. นางสิริพร  ทองจินดา 
๑๒. นายประดิษฐ์  เดชบุญ 
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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  ธนสมบัติมงะล 
๓๔. นางสาวทิพาพร  แก๎วมาก 
๓๕. นางโสภิดา  มะรือสะ 
๓๖. นางอัจฉรา  พัฒนพิโดร 
๓๗. นายพลเดช  แซํอํอง 
๓๘. นายอดิศักดิ์  ชํานาญะง 
๓๙. นางสาวรวีวรรณ  กาปา 
๔๐. นายสุเทพ  สมัยวิทยาวงศ์ 
๔๑. นางสาวเอมีเรีย  ลอดิง 
๔๒. นางสุชาดา  วุฒิศาสตร์ 
๔๓. นายเมธา  สุเมธาวิวัฒน์ 
๔๔. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรทอง 
๔๕. นายวันชัย  แก๎วหนูนวล 

             สาขาการศึกษาปฐมวัย 
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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. นายโชะชัย  รัตนอุดม 
๑๓. นางซือลาเมาะ  ปาแด 
๑๔. นางพิมพรรณ  อนันทเสนา 
๑๕. นางสาวธิติมา  เรืองสกุล 
๑๖. นางสาวปรีดา  ะงรังศรี 
๑๗. นายอับดุลเลาะ  เจ๏ะฮิง 
๑๘. นายสมะิด  ยีละงู 

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

                สาขาวิชาการปกะรองท๎องถิ่น 
๑. นายอัสมีรี  แวเด็ง 
๒. นายนิรันดร์  ทองะุปต์ 
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  กรดจํานงะ์ 
๑๘. นายนิรันตร์  นราฤทธิพันธ์ 
๑๙. นางสาวณัฐฐิตา  ชุมประมาณ 
๒๐. นางระวิวรรณ  บุญสม 

                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
๑. นางสาวอารีย์  กาธิโร 
๒. นางสาวพรปวีณ์  ไพมณี 
๓. นางสาววสุธา  สุทมาส 
๔. นางสาววรารัตน์  เกษมใจประสงะ์ 
๕. นางบงกช  ภิรมย์เวศน์ 
๖. นางประทีป  มีเอียด 
๗. นางฟาทูนี  มะมีเยาะ 
๘. นางสาวปนัดดา  มาลยาภรณ์ 
๙. นางสาวจรรจิรา  นพะุณ 

                  สาขาวิชาการะอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทะโนโลยีสารสนเทศ 
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๑. นายนุสรณ์  อํอนทอง 
๒. นายซารีฟ  หะยีซําซูดิน 
๓. นายอิมรอน  จารงะ์ 
๔. นายกีรติ  วงศ์อัะรวินท์ 
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. นายโชะชัย  หวัดเพชร 
๒๐. นายพัฒนา  โอมประพันธ์ 
๒๑. นายซูเพียร  เจ๏ะดอเลาะ 
๒๒. นายนเรนศักดิ์  เดชารัตน์ 
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  
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          กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวําด๎วย ะุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการตํอวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติ         
ที่ประชุมเห็นชอบการข้ึนทะเบียนอาจารย์พิเศษ 

 
วาระท่ี ๕.๔       เรื่อง พิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยมีสถานที่จัดการศึกษาะรอบะลุม

พ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกําหนดเปิดภาะการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เพ่ือเป็นการ

เตรียมะวามพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน  กลุํมงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการรํวมกับหัวหน๎าหนํวยจัด

การศึกษา  และหัวหน๎าสาขาวิชาได๎พิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู๎สอนให๎สอดะล๎องกับรายวิชา  โดยพิจารณาจัดอาจารย์

ผู๎สอนตามเกณฑ์ะุณสมบัติ ะือ 

                 -   อาจารย์ผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีต๎องสอดะล๎องกับรายวิชาที่สอนและะวรมีประสบการณ์การ

สอน/การทํางานหรือะวามเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ ๑๐  ปีขึ้นไป 

                 -  อาจารย์ผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทต๎องสอดะล๎องกับรายวิชาที่สอน รายละเอียดดังแนบ 

มติ         

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายนามอาจารย์ผู๎สอนระดับอนุปริญญาประจําภาะการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตํอไป ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเสนอ 

 
วาระท่ี ๕.๕      เรื่องพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ

คุณภาพชีวิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง  

 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโะรงการการจัดการะวามรู๎เพื่อเสริมสร๎างะวาม
เข๎มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

 ในการนี้ กลุํมงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ได๎นําเสนอ

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 
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          ๑.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพ้ืนบ๎าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหาระาวพ้ืนบ๎าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแตํงฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมปัง)                    ๒๒.หลักสูตรการเพ๎นท์แก๎ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเะ๎ก)                   ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าบาติก           ๒๔.หลักสูตรการทําพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว            ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต๎น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของชํารํวย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ๎าะลุมผมด๎วยมือ                     ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับมัะะุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร๎อยะริสตัลบนผ๎าะลุมผม              ๒๘.หลักสูตระอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

          ๑๑.หลักสูตรการร๎อยลูกปัดจากะริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช๎อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ            ๓๐.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมประมวลผละํา 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ๎าพ้ืนเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช๎โปรแกรมตารางะํานวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี                        ๓๒.หลักสูตรการตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ๎าสมัยนิยม                  ๓๓.หลักสูตรเทะนิะการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ๎นท์ผ๎าบาติก                            ๓๔.หลักสูตรซํอมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ๎าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ๎าไหมเพ่ือธุรกิจ                      ๓๖.หลักสูตรการถักโะรเชต์ 

มติ        

ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ์ด๎านอาชีพและะุณภาพชีวิตและขอให๎ระบุ

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

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  อาคารส านักงานบริหารงานกลาง ชั้น ๒  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

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

๗.  นายธีระ  อัครมาส        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘.  นายไสว  ชินพงษ์        กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

                        
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง                         กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์         กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายสุรชิต  ธารประสพ        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

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

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
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 ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี  ๑.๑       การเดินทางไปประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
                         ท่ัวประเทศ 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ส่งหนังสือเชิญประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
มุกดาหารในการนี้หากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนท่านใดมีข้อหารือ ข้อเสนอแนะให้กับประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
เพื่อน าไปเสวนาร่วมกันในที่ประชุมก็ขอให้แจ้งเสนอต่อประธานสภาเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการประชุม 
                                                                                           
มติ           ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖     
สรุปเร่ือง 
             ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๖  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  ๑๐  หน้า  จึงน าเสนอที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖  
มติ        ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓          เร่ืองสืบเนื่อง (ไม่มี)  - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่ ๔.๑ เร่ือง ปฏิทินการศึกษา  ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเร่ือง 
            กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา     ระดับ

อนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ซึ่งประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  สรุปได้ดังนี้ 

           - ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖   จัดการเรียนการสอนตั้งแตว่ันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ –  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

           - ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๕๖   จัดการเรียนการสอนตั้งแตว่ันที่  ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ –  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗  

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

 

 มติ       ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับท ารายละเอียดปฏิทินการจักการศึกษาแยกเป็นรายภาคการศึกษาอย่างละเอียดอีกคร้ัง 
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วาระที่ ๔.๒    เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการ 
                       ส่งเสริมอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมพัฒนา   
                       อาชีพ   ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สาน              
กระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา” 
สรุปเร่ือง 
              ด้วยกลุ่มงานอ านวยการ วิทยาลัยชมุชนนราธวิาส ไดด้ าเนินการจัด โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลยัชุมชน 

ในการส่งเสริมอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา  
ในระหว่างวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  หมู่ ๑ บ้านบางขุนทอง  และหมู่ ๖ บ้านยู
โย ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
    
   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สานกระจูดและผลิตภัณฑ์สานย่านลิเภา   ให้คนในท้องถิ่น
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  โดยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริ
วัลลภ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง ก านันและผู้ใหญ่บ้านของชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดของโครงการ  ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการขอน าเสนอผลการ
ด าเนินการโครงการในรูปแบบวีดิทัศน์  

 
มติ             ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมการด าเนินการโครงการที่ไปด าเนินการนีเ้ป็นการสานต่อพระราชด าริ ซึ่งเดิม
หมู่บ้านนี้ขาดครู ซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ไปสานต่อในการสอนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ทั้งนี้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 

คุณกรรณิกา ด ารงวงศ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
- มองว่าสิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มคือการไปอบรมให้ลูกค้าสามารถน าสินค้าไปขายได้ และไม่ควรท าสินค้า 

ในรูปแบบเดิมๆ ซ้ าๆ ควรสร้างจุดขายให้กับสินค้าโดยยกตัวอย่าง เช่น การสานกระจูดมีลวดลายต่างๆมากมาย และ
การท าผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นต้น  
                   - วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรสร้าง Logo ติดกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบที่มาของสินค้านั้นๆ 
                  คุณศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
                   - น าเสนอถึงการจัดประกวดผลิตภัณฑ์สานกระจูดโดยให้ผู้สนใจโหวตทาง Internet  ถึงผลิตภัณฑ์ที่ชอบ
และลวดลายที่แปลกใหม ่
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ เร่ือง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเร่ือง 

 ตามมติที่ประชุมสภาคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการของ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือนนั้น  ส าหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ รายงานการเดินทางไป

ราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ มีดังนี ้

                          ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 

ของวิทยาลัยชุมชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของ

วิทยาลัยชุมชนผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของวิทยาลัยชุมชน ร่วมถึงแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

                          ๒. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เพื่อหาแนวทางและ

ปรึกษาหารือการจัดมหกรรมวิชาการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการจัดมหกรรมวิชาการ ๕ 

จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เบตง จ.ยะลา 

                         ๓. ประชุมการพัฒนาศูนย์ประสานความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อทราบถึงผลการ

ด าเนินงานการพัฒนาศูนย์ประสานความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนา

ศูนย์ประสานความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลซ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                         ๔. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งพนักงานราชการเพื่อประเมินสมรรถนะผู้สมัครงานใน

ต าแหน่งพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนผลที่ได้รับได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 

                         ๕. ประชุมสัมมนาแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่เพื่อทราบ

แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา 

                        ๖. โครงการพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานของ

โครงการพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนประจ าปี ๒๕๕๖ ผลที่ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการพหุวัฒนธรรม

วิทยาลัยชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๖ พร้อมร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. 
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มติ            ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   เร่ือง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

     ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
 
สรุปเร่ือง 
                 ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่  ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
                 งานแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว     
                 งานแผนและงบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๖ 
ดังนี้  
ได้รับจัดสรร ๒๙,๙๗๕,๒๓๘.๐๐ (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม 
๙,๗๘๑,๐๗๐.๘๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน 
๒,๖๐๘,๕๖๕.๒๒ บาท (สองล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
๑๒,๓๘๙,๖๓๖.๑๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์) เงินคงเหลือ 
๑๗,๕๘๕,๖๐๑.๙๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) แยกเป็นประเภทรายจ่าย
ดังนี้ 
                 ๑. แผนการจัดการศึกษา ได้รับจัดสรร ๑๓,๘๙๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๓,๔๙๗,๑๘๙.๓๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบ
สตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๑,๒๐๕,๓๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมเบิกจ่าย
ไปแล้วทั้งสิ้น 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 เบิกจ่ายสะสม 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 เบิกจ่าย
เฉพาะเดือน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 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 รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) 
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                 ๕. แผนบริหารจัดการ ได้รับจัดสรร ๑๐,๓๗๕,๒๙๒.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๖,๑๙๒,๖๘๑.๕๘ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๙๕๘,๔๙๙.๒๒ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสอง
สตางค์) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๗,๑๕๑,๑๘๐.๘๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท
แปดสิบสตางค์) เงินคงเหลือ ๓,๒๒๔,๑๑๑.๒๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบ
สตางค์) 
                  ๖. แผนงาน:แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับสรร ๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐ บาท  
(สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหน่ึงพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๔๑๔,๗๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมเบิกจ่ายไป
แล้วทั้งสิ้น ๕๐๕,๙๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เงินคงเหลือ ๒,๑๖๒,๖๕๐.๐๐ บาท (สองล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                    ๗. แผนงาน:สร้างความรู้ สร้างอาชีพ  ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๕,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้า
พันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ  ๑,๙๔๕,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)      
                  
มติ                ที่ประชุมรับทราบ  
  
ระเบียนวาระท่ี ๔.๕   เร่ือง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเร่ือง 
                 งานการเงิน กลุ่มงานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงาน 
สรุปยอดรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   
                  เดือนเมษายน ๒๕๕๖ มียอดยกมาจ านวน ๑,๓๔๘,๐๓๑.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน
สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมรายรับของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาท
ถ้วน)หักด้วยรายจ่ายของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๕๕,๐๐๑.๒๔ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์) 
หักยอดลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๔๒,๒๙๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบสอง
บาทถ้วน)รวมยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืมประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน)ดังนั้น ยอดคงเหลือสุทธิของเงินรายได้สถานศึกษาประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จ านวน 
๑,๓๖๖,๙๔๐.๙๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
        
มติ             ที่ประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๕          เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
               วาระท่ี ๕.๑   เร่ืองพิจารณากรรมการบริหารกองทุนข้อ(๑)และข้อ(๒) ของข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
                                        นราธิวาส ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕ 
สรุปเร่ือง 
 
 เร่ืองเดิม 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 านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
                           ๒. มติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  11  เมษายน ๒๕๕๖
พิจารณาให้บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกข้อ(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 ดังนี้ 
       ๑. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เป็น ประธานกรรมการ 
   ๒. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๒ คน เป็น  กรรมการ 
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.
๒๕๕๕  
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ข้อเสนอแนะ – 
 

มติ         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และพิจารณาเสนอกรรมการดังนี้ 
- นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน          เปน็กรรมการ 
- ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว       เป็นกรรมการ 
- นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์         เป็นกรรมการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
สรุปเร่ือง 

             ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอพิจารณาการ

พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จ านวน  ๒  หลักสูตร คือ   

๑.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

๒.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๒) ก ากับดูแลให้วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติ
ตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการ

ประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้งสองหลักสูตร โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชายิ่งขึ้น  
แต่เน่ืองจากหัวข้อดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือแจ้งตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๔(๕)๑๘๓๗ เร่ือง การเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา จึงไม่มีการปรับแก้แต่อย่างใด 
 
มติ       ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ 
ทั่วไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังภายหลังจากเปิดหลักสูตรตามที่เสนอเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์  

                    ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
สรุปเร่ือง 

 
ข้อเท็จจริง  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต  ได้น าเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี ้

          ๑.หลักสูตรขนมไทยพื้นบ้าน                              ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพื้นบ้าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหารคาวพื้นบ้าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแต่งฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอร่ี (ขนมปัง)                 ๒๒.หลักสูตรการเพ้นท์แก้ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอร่ี (ขนมเค้ก)                 ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าบาติก ๒๔.หลักสูตรการท าพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว             ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของช าร่วย                           ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ้าคลุมผมด้วยมือ                          ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผม                ๒๘.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

          ๑๑.หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล                      ๒๙.หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ             ๓๐.หลักสูตรการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง         ๓๑.หลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี                           ๓๒.หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 
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          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม                   ๓๓.หลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก                                ๓๔.หลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ้าขันหมากมุสลิม                   ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียม 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ้าไหมเพื่อธุรกิจ                      ๓๖.หลักสูตรการถักโครเชต์ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๐) วางแผนนโยบายและให้ความ
เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอแนะ  งานฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการ
ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ไปปรับเพิ่มจ านวนชั่วโมงของแต่ละหลักสูตร ที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจาณาอนุมัติต่อไป 
 
มติ       ที่ประชุมอนุมัติ แต่ให้น ากลับไปปรับหลักสูตรใหม่โดยให้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอนกระบวนการ
ผู้สอนควรระบุ ๑ คุณวุฒิ ๒ ประสบการณ์ อาจลดจ านวนหลักสูตรลงโดยแบ่งเป็นหมวดให้ชัดเจนเพิ่มคณะท างาน ที่
ปรึกษาหลักสูตรและขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
           ข้อเสนอแนะ   
           - คุณธีระ  อัครมาส และ ผศ.ประทีป  หมวกสกุล มองว่าควรจัดหมวดหมู่การฝึกอบรมให้ครอบคลุมกับบริบท
กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยหลักสูตรอาจจะมีหลักสูตรให้น้อยกว่านี้แต่ควรกระจายไปตามหมวด  
          - คุณดิลก  ศิริวัลลภ ขอให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มองถึงผลระยะยาว รายได้ ตลาด เพื่อให้โครงการฝึกอบรม
มีผลตอบสนองระยะยาว 
 
วาระที่  ๕.๔ เร่ือง พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖           
สรปุเร่ือง  

 ข้อเท็จจริง  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ในการนี้ กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
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และคุณภาพชีวิต ได้น าเสนอแผนจัดการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ 

           ๑.หลักสูตรขนมไทยพื้นบ้าน                              ๑๙.หลักสูตรการจักสานกระจูด 

          ๒.หลักสูตรขนมไทยพื้นบ้าน                             ๒๐.หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

          ๓.หลักสูตรอาหารคาวพื้นบ้าน                           ๒๑.หลักสูตรการตกแต่งฝาชี 

          ๔.หลักสูตรขนมอบเบเกอร่ี (ขนมปัง)                 ๒๒.หลักสูตรการเพ้นท์แก้ว 

          ๕.หลักสูตรขนมอบเบเกอร่ี (ขนมเค้ก)                 ๒๓.หลักสูตรการกัดกระจก 

          ๖.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าบาติก        ๒๔.หลักสูตรการท าพวงกุญแจจากเปลือกยางพารา 

          ๗.หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว        ๒๕.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น 

          ๘.หลักสูตรการประดิษฐ์ของช าร่วย                      ๒๖.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

          ๙.หลักสูตรการปักผ้าคลุมผมด้วยมือ                      ๒๗.หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 

          ๑๐.หลักสูตรการร้อยคริสตัลบนผ้าคลุมผม            ๒๘.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

          ๑๑.หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล                  ๒๙.หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

          ๑๒.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษวัสดุ         ๓๐.หลักสูตรการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

          ๑๓.หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง          ๓๑.หลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

          ๑๔.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี                            ๓๒.หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 

          ๑๕.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม                    ๓๓.หลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

          ๑๖.หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก                                 ๓๔.หลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซด์ 

          ๑๗.หลักสูตรการพับผ้าขันหมากมุสลิม                    ๓๕.หลักสูตรอลูมีเนียมเสริมเหล็ก 

          ๑๘.หลักสูตรการทอผ้าไหมเพื่อธุรกิจ                       ๓๖.หลักสูตรการถักโครเชต์ 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑) วางแผนนโยบายและให้ความ
เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ  งานฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการ
ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖           
ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบไปปรับแก้ช่วงระยะเวลาวันฝึกอบรมให้ครบถ้วนก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสพิจาณาเห็นชอบต่อไป 
 

มติ      ที่ประชุมให้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดประกอบหลักสูตรด้วย 

วาระที่ ๕.๕      เร่ืองพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเร่ือง 
 
 เร่ืองเดิม  ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖     และ  
มีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์พิเศษโดยผ่านคณานะกรรมการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ  ในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
เรียบร้อยแล้ว    ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชารวม 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 านวยการ
วิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ 
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น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. วิทยาลัยควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศว่าสถาบันที่จบนั้น 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหรือไม่  

๒. ในกรณีที่ผู้สมัครมีงานประจ า ควรมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานด้วย  
 ๓. รายวิชาที่ขึ้นทะเบียนสอนควรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา หรือเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับประสบการณ์ที่ท างานโดยตรง 
 
มติ      ที่ประชุมเสนอให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ๒๕๕๖ 
            - คุณกรรณิกา  ด ารงวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เสนอให้ไปปรับแก้แบบฟอร์มการรับสมัคร
ให้ระบุในช่องหมายเหตุ ช่องอ่ืนๆควรใส่รางวัลหรือประสบการณ์การท างาน 
            - ผศ.ประทีป  หมวกสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เสนอกลุ่มการจัดการเรียนการสอนชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ใหม่  อาจจะก าหนดอาจารย์ที่สอนใน ๑ รายวิชา สอน ๓ คนตามหัวข้อที่
ถนัด เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
            - รายที่ ๘ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน้าที่๔๑ นายคอลดุลย์  เจ๊ะหลง ที่ประชุมเสนอให้ทางวิทยาลัย
ชุมชนน าไปทบทวนใหม่ 
        - คุณธีระ  อัครมาส  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสนอให้มีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาอาจารย์พิเศษใหม่ เพื่อให้มีความรอบคอบและค านึงถึงความมั่นคง เพราะผู้สอนควรค านึงถึงความรู้คู่คุณธรรม 
 
วาระที่ ๕.๕      เร่ืองพิจารณาอนุมัติการต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
สรุปเร่ือง 
 ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์
พิเศษเพื่อพิจารณาต่อวาระอาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้เกิดผลดีต่อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป    ทั้งนี้ในแต่ละสาขาวิชามีอาจารย์พิเศษที่ผ่านการกลั่นกรองให้ต่อวาระ 
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 
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กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๔) แต่งตั้งถอดถอนรองผู้อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน อาจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ 
น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อวาระอาจารย์พิเศษ  หลักสูตรอนุปริญญา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  

 
มติ       ที่ประชุมอนุมัติการต่อวาระอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
วาระที่ ๕.๖       เร่ืองพิจารณาอนุมัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ๑          

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
สรปุเร่ือง 

ข้อเท็จจริง ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จะด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยมีสถานที่จัด

การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  

๒๕๕๖  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงาน 

วิชาการร่วมกับหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา  และหัวหน้าสาขาวิชาได้พิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ

รายวิชา  โดยพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์คุณสมบัติ คือ 

                 ๑.   อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนและควรมีประสบการณ์การ

สอน/การท างานหรือความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ ๑๐  ปีขึ้นไป 

                 ๒.  อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๑๒) แต่งต้ังคณะท างาน หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนและวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ 
น าเสนอ วาระการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ตามที่วิทยาลัยน าเสนอ 
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มติ      ที่ประชุมเห็นชอบให้วิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
                            

              
     (นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ)                      (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                         
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