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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           - ไม่มี - 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :   อนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :   Associate of Arts  Program  in  Islamic  Studies 
                               

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อิสลามศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย) :    อ.ศศ. (อิสลามศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Associate of Arts  Program  (Islamic  Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   A.A. (Islamic  Studies) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
- ไม่มี – 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกติ 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา  3 ปี  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาที่ใช้  

การจั ดกา ร เ รี ยนการสอน เป็นภาษา ไทย  และภาษาต่ า งประ เทศ  ( อาหรั บและมลายู )                  
เอกสารและต าราในวิชาหลัก เป็นต าราภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (อาหรับและมลายู) 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่  4 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น
ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น / หน่วยงานอ่ืน 
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
- สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

5.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กลั่นกรองการน าเสนอหลักสูตรอนุปริญญา                     
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา  ในการประชุม ครั้งที่ 8/2557  วันที่ 24  ธันวาคม  2557    

 

    สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์   สาขาวิชา             
อิสลามศึกษา  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14  มกราคม 2558  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชา
อิสลามศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
(2)  ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญ 
(3)  ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ 
(4)  ผู้สอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
(5)  วิชาชีพอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา 

 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

นางนูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ 

3 9506 00544 10 5
  

ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาครุศาสตร์อิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต ปัตตานี 
 

2548  

ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต ปัตตานี  

2551 
 

นายโชคชัย  ศุภภิญโญ 
1 6599 00002 761 

 

ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา อิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต ปัตตานี 

2553 
 

 

รปศ.บ. รัฐประสานศาสน
ศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2550 

นายฮากีม รักษ์ปราชญ์ 
3 9699 00094 77 4 

ศษ.บ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต ปัตตานี 

2548  

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และสถานทีจ่ัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2554–
2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศก่ อ ให้ เ กิ ดทั้ ง ค ว าม เปลี่ ยนแปลง  โ อกาสและภั ย คุ กค ามทางด้ านสั ง คม 
จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อิสลามศึกษาให้
เป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านอิสลาม เพ่ือผลิตผู้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ให้เกิดเป็นจุดแข็งในสังคมไทย  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในโลกยุคปัจจุบันได้มีอิทธิพลอย่างกว้างขว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และยัง
ส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและยังมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มนุษย์ขาดความค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักค าสอน
ของศาสนาซึ่งจะน าพาสู่การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็ว โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางอิสลามศึกษา ที่มีความพร้อมทางวิชาการที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในกรอบครรลองครองธรรม โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างเคร่งครัดในอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       หลักสูตรนี้นับเป็นกลไกส าคัญในการผลิตผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

โ ร ง เ รี ยนปอเนาะ  และในศูนย์ การศึ กษา อิสลามประจ ามั สยิ ด  (ตาดี กา )  ที่ มี คุณภาพและสร้ า ง 
องค์ความรู้ในศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อการเป็นพื้นฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการน าพา
ประเทศชาติสู่ความมั่งคง ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลัยชุมชน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่นักศึกษาหลักสูตรอื่นเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

13.3  การบริหารจัดการ  
 ด า เนินการโดยหัวหน้าสาขาวิชาที่ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดต่อประสานงานและ 

ให้ค าปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่สอน ให้หลักสูตร อ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตร อ่ืน 
ด้านการอธิบายเนื้อหาสาระ รายละเอียดของรายวิชา การจัดตารางเรียนและตารางสอบ เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระ
ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

มุ่งพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา ที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์อิสลาม และ
สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน ได้อย่างสร้างสรรค ์

1.2 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1) มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมได ้

2) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าทางด้านอิสลามศึกษา 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการอิสลามได้อย่างถูกต้อง 

3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลามท่ีถูกต้องให้แก่ผู้สนใจ 
4) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ชีวิตในพหุสังคมอย่างมีความสุข 
5) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาอิสลามศึกษาให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับ มคอ.1 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี 
- น าผลที่ได้จาก มคอ.7  
  มาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โรงเรียนปอเนาะ และในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของผู้ สอนด้ าน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ และในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาของ เอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ และในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางอิสลามศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง 

 

- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้
มีทักษะ ความสามารถ และ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล 

- จ านวนครั้งที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้ าน เทคนิ ค  วิ ธี การ
จัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

การจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 - ไม่มี - 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     - ไม่มี - 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – เดือน มกราคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ์ – เดือน กรกฎาคม 
ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่   4  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ ในระดับต่ ากว่าเกณฑ ์ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2.3.2 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทาง 

ด้านวัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต  
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
2.4.2 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชามารยาทและความฉลาดทางสังคม  

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 60 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 1/2559 รวม 
ค่าตอบแทน
ผู้สอน 

121,500 121,500 243,000 243,000 364,500 1,093,500 

ค่าวสัดุ
การศึกษา 

18,00 15,000 36,000 30,000 54,000 153,000 

ค่าบ ารุง
สถานท่ี 
(สาธารณูปโภค
และค่า
อินเทอร์เน็ต) 

6,000 6,000 12,000 12,000 18,000 54,000 

รวมท้ังสิ้น 145,500 142,500 291,000 285,000 436,500 1,300,500  

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน

และการเทยีบยกเว้นรายวิชา ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 ทั้งนี้รวมถึง
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา  
ในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร

ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
                 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
                 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
        2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
                           2.2.1 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                           2.2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
                           2.2.3 วิชาการฝึกงาน                       ไม่น้อยกว่า      3        หน่วยกิต 
                 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาและรหัสรายวิชา 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด 

   รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
     ศศ 12 XX 

                                                                 ล าดบัที่รายวิชาของสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
                                                                 ล าดบัของสาขาวิชาในหลักสูตร 
                                                                 ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตร์   
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รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
      1) กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

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 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Languages of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

 
           2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

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

(General Education for Human 
Development) 

3 (2-2-5) 

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม   
(Human and Culture) 

3 (2-2-5) 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
(Aesthetic Appreciation) 

3 (3-0-6) 

           3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
ศท 0301 จังหวัดศึกษา 

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

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

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

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

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3 (2-2-5) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
(Life and Environment) 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
(Science for Life) 

3 (3-0-6) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า   63  หน่วยกิต 
            1) กลุ่มวิชาแกน             ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
                         รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                       น (ท-ป-ศ) 
                          ศศ 1201        ชวีประวัตินบีมุหัมมัด                      3 (3-0-6) 

               (Life Story of the Prophet Muhammad) 
        ศศ 1202        อุลูม อัลกุรอาน                  3 (3-0-6) 
                   (Ulum al-Quran) 
        ศศ 1203        อุลูม อัลหะดีษ                  3 (3-0-6) 
                    (Ulum al-Hadith) 
        ศศ 1204        อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์                 3 (3-0-6)  
                   (Aqidah Islamiyah) 
       ศศ 1205        อัลหะดีษ          3 (3-0-6)  
                    (al-Hadith) 

      ศศ 1206        กฎหมายอิสลามเบื้องต้น           3 (3-0-6) 
                      (Introduction to Fiqh) 

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                      ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต 
       2.1) กลุ่มวิชาบังคับ               ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

                          รหัสวิชา       ช่ือวิชา                                                       น (ท-ป-ศ) 
      ศศ 1207       จริยธรรมอิสลาม            3 (3-0-6) 
               (Islamic Ethics) 

        ศศ 1208       ภาษาอาหรับ                            3 (3-0-6) 
                                             (Arabic Language) 

      ศศ 1209       หลักกฎหมายอิสลาม                            3 (3-0-6)                           
                                 (Principles of Fiqh) 
 ศศ 1210       ประวัติศาสตร์อิสลาม                     3 (3-0-6) 
                             (Islamic History) 
 ศศ 1211       อรรถาธิบายอัลกุรอาน            3 (3-0-6) 
                          (Tafsir al-Quran) 
 ศศ 1212       วิธวีิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                           3 (2-2-5) 
                          (Research Methodology in Islamic Studies) 

ศศ 1213       โลกทัศน์อิสลาม            3 (3-0-6) 
                  (Islamic Worldview) 
 ศศ 1214       ศาสนาโลก         3 (3-0-6)                           
                          (World Religions) 
 ศศ 1215       หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์                                 3 (3-0-6) 
                                     (Principle and Method of Dawah)            
  ศศ 1216       อิสลามและมนุษยสัมพันธ์         3 (3-0-6)  
                  (Islam and Human Relations) 
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2.2) กลุ่มวิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
                         รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                       น (ท-ป-ศ) 
                ศศ 1217       สังคมมุสลิม         3 (3-0-6) 
                (Muslim Society) 
  ศศ 1218       อารยธรรมอิสลาม         3 (3-0-6) 
                 (Islamic Civilization) 
          ศศ 1219       อิสลามในโลกปัจจุบัน         3 (3-0-6) 
                          (Islam in Contemporary World) 

ศศ 1220       อิสลามกับสันติภาพ         3 (3-0-6) 
                         (Islam and Peace) 

ศศ 1221       กลุ่มแนวคิดในอิสลาม                     3 (3-0-6)   
                         (Sectarian Thoughts in Islam) 

ศศ 1222       แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                    3 (3-0-6) 
                           (Political Thoughts in Islam) 
                            

2.3) กลุ่มวิชาการฝึกงาน                                          จ านวน  3  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 
  ศศ 1223 

ชื่อวิชา 
การฝึกงาน 
(Practicum) 

    น (ชั่วโมง) 
     3 (320) 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

                       ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่
ซ้ าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ รายวิชา 
ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 
 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาแกน 
วิชาแกน 
วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 

ศท 0101 
ศท 0402 
ศท 1201 
ศศ 1202 
ศศ 1207 
ศศ 1208 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ชีวประวัตินบีมุหัมหมัด 
อุลูม อัลกุรอาน 
จริยธรรมอิสลาม 
ภาษาอาหรับ 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 
รวม 18 (16-4-34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 6 6 6 6 6 
2.หมวดวิชาเฉพาะ         60 หน่วยกิต      

1)   วชิาแกน                 18 หน่วยกิต     6 3 6 3  
2)   วชิาเฉพาะด้าน        42 หน่วยกิต      

  - วิชาบังคับ            30 หน่วยกิต 6 3 3 9 9 
 - วิชาเลือก         9 หน่วยกิต  6 3   
 - วิชาการฝึกงาน  3 หน่วยกิต     3 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต     3 
รวม 18 18 18 18 21 
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ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาแกน 
วิชาบังคับ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 

ศท 0105 
ศท 0301 
ศศ 1203 
ศศ 1209  
ศศ XXXX 
ศศ XXXX 

ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
จังหวัดศึกษา 
อูลูมอัลหะดีษ 
หลักกฎหมายอิสลาม 
XXXX 
XXXX 
 

 3(2-2-5) 
 3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (X-X-X) 
3 (X-X-X) 

 
รวม 18 (X-X-X) 

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาแกน 
วิชาแกน 
วิชาบังคับ 
วิชาเลือก 

ศท 0303 
ศท 0404 
ศศ 1204 
ศศ 1205 
ศศ 1210 
ศศ XXXX 

อาเซียนศึกษา 
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
อะกีดะฮ์อิสลามมียะฮ์ 
อัลหะดีษ 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 
XXXX 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (X-X-X) 

รวม 18 (X-X-X) 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาแกน 
      วิชาบังคับ 

      วิชาบังคับ 
       วิชาบังคับ 

ศท 0201 
ศท 0202 
ศศ 1206 
ศศ 1211 
ศศ 1212 
ศศ 1213 

 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
มนุษย์กับวัฒนธรรม  
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
โลกทัศน์อิสลาม 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

รวม 18 (15-6-33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 
วิชาบังคับ 

วิชาการฝึกงาน 
วิชาเลือกเสรี 

ศท 0104 
ศท 0402 

  ศศ 1214 

ศศ 1215 
ศศ 1216 
ศศ 1223 

XX XXX 

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
การคิดและตัดสินใจ 
ศาสนาโลก 
หลักและวิธีการดะอฺวะฮ์ 
อิสลามและมนุษยสัมพันธ์ 
การฝึกงาน 
XXXX 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

      3 (320) 
3 (X-X-X) 

รวม 21 (X-X-XX) 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

นางนูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ 

3 9506 00544 10 5
  

ศษ.บ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาครุศาสตร์อิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต ปัตตานี 
 

2548  

ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต ปัตตานี  

2551 
 

นายโชคชัย  ศุภภิญโญ 
1 6599 00002 761 

 

ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา อิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต ปัตตานี 

2553 
 

 

รปศ.บ. รัฐประสานศาสน
ศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2550 

นายฮากีม รักษ์ปราชญ์ 
3 9699 00094 77 4 

ศษ.บ ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต ปัตตานี 

2548  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

 
1 นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 

 

กศ.ด.   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
8 

2 นายสาคร  ปานจีน 
 

ศษ.ม. การประถมศึกษา 
คบ.  การประถมศึกษา 

8 

3 
นางสาววรรณา  กลางประพันธ์ 
 

 
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา 
 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

8 
 

4 
นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
 

 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ศ.บ เศรษฐศาสตร 
 

8 

5 
นางสาวสารินี  สุคนธปฏิมา 
 

 
สส.ม สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 
 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 
 

 
8 

6 นางสาธิยา  บือซา 
 

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ศษ.บ เทคโนลยีการศึกษา 

8 

7 นางสุพรรณี  พรหมชัย 
 

บธ.ม การจัดการธุรกิจ 
ศศ.บ การจัดการทั่วไป 

8 

8 นางแวแอเซาะ  อัสมะแอ คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คบ. เทคโนโลยีการศึกษา 

8 

9. นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

8 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 

1 นายมหามะอูเซ็ง หะยีเซ็ง กฎหมายและหลักกฎหมายอิสลาม 
 

พนักงานคุ้มครองสิทธิ์ 

2 น.ส.กาสมะห์  เปาะจิ ศษ.บ. ครุศาสตร์อิสลาม 
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 

ครู โรงเรียนบ้านตาโงะ 

3 นายฮัสบุลเลาะ  ตาเฮ รบ. วิชาเอกอิสลามศึกษา 
ศษ.ม. รัฐศาสตร์ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา 

4. นายคอลีล เจะเลาะ ศศ.บ อิสลามศึกษา พนักงานราชการ โรงเรียน
บ้านปลักปลา  

5. นายอบูนูฟัยล์ มาหะ รบ. สาขาวิชาการปกครอง 
ศศ.บ. สาขาอิสลามศึกษา 

นักวิชาการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ สนง.การศึกษา

เอกชน 
6. นางซากีรา มาหะ ศศ.บ. อิสลามศึกษา 

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอิสลาม 

ลูกจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6  

7 นายมาสาแปอิง  สูดี ศษ.บ  ภาษาอาหรับ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์  

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
                โดยที่หน่วยงานผู้ใช้ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้น 
ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้เพ่ือฝึกประสบการณ์อาชีพ 
หลังจากฝึกประสบการณ์ภาคสนามจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการวัดผลประเมินผล 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีความเข้าใจในการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาและประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว ให้เข้ากับ

การแปลี่ยนแปลงขององค์กรได ้
 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จดัเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      -ไม่มี- 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษา

อาหรับ 
 
 
 
 
 
2. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าด้านศาสนา
อิสลาม 
 
4. มีความสามารถในการปาฐากถา
ธรรมในที่สาธารณะ 

1. จัดค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยภาษาอาหรับ 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริม 

การใช้ภาษาอาหรับ 
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงาน 

ในต่างประเทศ 
1. สอดแทรกจิตส านึกของจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
1.  ส่งเสริมให้มีการละหมาดร่วมในมัสยิด 
2.  ส่งเสริมให้มีการท่องจ าอัลกุรอานและบทขอพรในพีธีกรรมต่างๆ 

 ที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลาม 
1. จัดอบรมการการปาฐากถาธรรมในรูปแบบอิสลาม 
2. ฝึกให้มีการปาฐากถาธรรมในชั้นเรียน 
3. ฝึกให้มีการอ่านคุฏบะฮ์ในละหมาดวันศุกร์  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

    2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 
2) มีจิตส านึกต่อสังคม 
3) มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน 
1) การสร้างแรงจูงใจ การชักจูง โน้มน้าวให้เห็นคุณค่า และความจ าเป็นในการ

พัฒนาตน 
2) กรณีศึกษาตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ประสบความส าเร็จและประสบความส าเร็จใน

การพัฒนาตน 
3) การจัดท าโครงงานเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคม 

2.1.1.3 การประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตน 
2) ตรวจผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
3) ตรวจผลการจัดท าโครงการ 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
2) มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ

แวดล้อม 
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน 

1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระส าคัญของ 
 - กระบวนการพัฒนามนุษย์  
 - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 
 - กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา 

2) การมอบหมายงานให้อ่าน ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของวิชา
การศึกษาทั่วไป 

3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดโครงการ 
4) ใช้กระบวนการจิตปัญญา 

 
2.1.2.3 การประเมินผล 

1) การทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
2) การตรวจผลงานจาการศึกษาค้นคว้า 
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 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติ
อย่างเป็นองค์รวม 

2) สามารถพัฒนาสติให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา 
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน 

1) บรรยายสร้างความคิดรวบยอดในการคิด 
2) กรณีศึกษา 
3) การจัดท าโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

2.1.3.3 การประเมินผล 
1)  ประเมินการน าเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดท าโครงงาน 
2)  ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านการพัฒนาจิต 
3)  สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและก ากับตนเองของนักศึกษา 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อ่ืน 
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และวางแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน 
1)   มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และมอบให้แต่ละมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 

2.1.4.3 การประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.1.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความเข้าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการท างานได้ 

 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน 

1) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2) ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการท างาน 
3) ฝึกการน าเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 

2.1.5.3 การประเมินผล 
1) ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และ 

การท างาน 
2) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

 2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ สุจริต 
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น  
5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
1) ก าหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีกรอบคุณธรรม และ

จริยธรรมอิสลาม 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่มฝึกความ

รับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 
6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 2.2.1.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) สังเกตความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
3) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2.2 ความรู้ 
 2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายกระบวนทางอิสลามศึกษา และน าไป
ประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านอิสลามศึกษา 

3) สามารถแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ 
ต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

 2.2.2.3 การประเมินผล  
             ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย และสอบปากเปล่า 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ตรวจสอบ รายงาน ผลงาน และการน าเสนอ 
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา  
 2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
3) มีความสามารถศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้ง  

 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงกระบวนการในการศึกษาข้อเท็จจริง

ทางสังคม และสามารถแก้ปัญหาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
2) น าเสนอตัวอย่างผลของการน าการศึกษาวิชาการอิสลามศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มอบหมายให้ท ารายงานทางอิสลามศึกษา 

 2.2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้  
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
3) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

 
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) ตระหนักในหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ 

ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ

องค์กรในรายวิชาต่างๆ 
 2.2.4.3 การประเมินผลการเรียนรู้  

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟัง 

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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 2.2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน              

ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

2.2.5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
กลุ่มภาษา 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร o  o  o   o  o  o 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 o o o o   o  o o   
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 o o o  o  o  o o  o 
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  o o  o  o o  o  o 
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน o o   o  o o o o  o 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์  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 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
ศท 0301 จังหวัดศึกษา o  o o o  o o  o o  
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา  o o o  o   o o o o 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา o  o   o o o o o  o 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  o o  o  o o  o   
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ o o   o  o o o  o o 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม o  o o   o  o o o o 
ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  o o o  o  o  o o o 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

ศศ 1201 ชีวประวัตินบีมุหมัมัด    O O   o   O      

ศศ 1202 อุลูม อัลกุรอาน  O   O O   O  O O  O  O O 

ศศ 1203 อุลูม อัลหะดีษ  O   O O   O  O O  O  O O 

ศศ 1204 อะกีดะฮ ์อิสลามียะฮ ์    O O   O  O O  O  O O 

ศศ 1205 อัลหะดีษ  O   O O   O   O  O  O O 

ศศ 1206 กฎหมายอสิลามเบื้องตน้             O  O O 

ศศ 1207 จริยธรรมอิสลาม           O      

ศศ 1208 ภาษาอาหรับ  O   O O  o o  O O  O  O O 

ศศ 1209 หลักกฎหมายอิสลาม          O   O  O O 

ศศ 1210 ประวัติศาสตร์อิสลาม 
   O O   o         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
ศศ 1211 อรรถาธิบายอัลกรุอาน   O   O O   o  O O  O  O O 

ศศ 1212 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
อิสลามศึกษา  

O   O O            

ศศ 1213 โลกทัศน์อิสลาม    O    O         

ศศ 1214 ศาสนาโลก  O   O O  o O         

ศศ 1215 หลักการและวิธีการดะอฺ
วะฮ ฺ

   O O     O O  O  O O 

ศศ 1216 อิสลามและมนุษยสมัพันธ์ 
    O      O      

ศศ 1217 สังคมมสุลิม 
         O O      

ศศ 1218 อารยธรรมอิสลาม 
   O       O      

ศศ 1219 อิสลามในโลกปัจจุบัน
  

O   O             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
ศศ 1220 อิสลามกับสันตภิาพ 

         O       

ศศ 1221 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม O    O            

ศศ 1222 แนวคิดทางการเมือง 
ในอิสลาม 

O    O   O         

ศศ 1223 การฝึกงาน O     O     O    O  
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตร วิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาสามารถท าได้โดยตรวจสอบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้

มีมาตรฐานการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน การประเมินตนเองของ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรม การพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้มีความเที่ยงตรงตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ และการวิเคราะห์คุณภาพของ
ข้อสอบ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยด าเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล และการประเมินผลจากแหล่งฝึกงานที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 การติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญา โดยสอบถามจากนักศึกษาแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
2.2.2 การติดตามความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม

โครงการติดตามความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสอบถามจาก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาท างาน ซึ่งจะด าเนินการในแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษาเรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต และรายวิชา ตามที่สาขาวิชาก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 
2) นักศึกษาได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00           
3) นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดตามเงื่อนไขของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
4) นักศึกษาไม่มีพันธะหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ กับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึก สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่จัดการ

เรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด  ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1.2 การประชุมชี้แจงอาจารย์ในทุกภาคเรียนเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ในรายวิชาตลอดจนวัตถุประสงค์  เป้าหมายของหลักสูตร คู่มืออาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา  

การสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 
- การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 
- การนิเทศติดตามอาจารย์เพ่ือให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียน 

การสอน 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
- การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
ในการบริหารหลักสูตร  จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผลการเรียนรู้ตาม

ศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน  ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุงสถานที่และอุปกรณ์ 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยห้องสมุดที่มีหนังสือด้านอิสลามศึกษา ระบบการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต  และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 2.3.1 ทรัพยากรด้านบุคคลเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในสาขาอิสลามศึกษา มาให้ความรู้ด้าน 

การเรียนการสอน 
2.3.2 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา พร้อมที่จะให้บริการแก่อาจารย์

ผู้สอนและผู้เรียน ที่เป็นปัจจุบัน 
2.3.3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
2.4.1 จัดท าทะเบียนทรัพยากรการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
2.4.2 ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และ

บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
       3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 จัดท าประกาศการรับสมัครอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย
ชุมชน 

3.1.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกอาจารย์ พิเศษตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน โดย
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน  ประชุมร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน   รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนให้ค าปรึกษา
แนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย  และผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ พ.ศ.2547 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  

และมีความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

4.2.1  ปฐมนิเทศ  ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัตงิานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
4.2.2  อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
4.2.3  การนิเทศ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน 

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ตลอดเวลา 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิ นในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละวิชาได้  ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสามัญ และศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  ด้านทักษะและศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสามัญ และศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในชุมชน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2  ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการ TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการประชุม 

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

เปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และแบบ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6 ภายใน  30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60  
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มอค.7 ปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการเรียน
การสอน 

(9) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ  1 ครั้ง 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ  50 ต่อปี 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ ซึ่งจะ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย  การตอบค าถาม ผลการปฏิบัติงาน และการทดสอบ
ย่อยในทุกๆ หัวข้อท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ อีกทั้งการ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนก็สามารถวัดและประเมินผลได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก
น้อยเพียงใด หากพบว่าผลการประเมินมีปัญหาอุปสรรคก็จะด าเนินการวิจัยการสอน เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกล
ยุทธ์การสอนในโอกาสต่อไป 

 

1 2.  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณ
วิชาชีพการตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการประเมินการสอนของอาจารย์
ผู้สอนโดยมีคณะกรรมการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศ

สามารถประเมินโดยสัมภาษณ์จากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการ
ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรืออาจสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสามัญ และ 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสามัญ และศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาอิสลามศึกษามาให้ความเห็น 

เชิงการพัฒนาคุณภาพจากข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม

ข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือน าผลมาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษ วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และน าผลการ
วิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 
 

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

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความส าคัญ 
การฟังเชิงลึก การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือหาข้อมูล
จ าเพาะ ทักษะการส่งสาร การพูด การพูดต่อสาธารณะ การน าเสนอความคิดและผลงาน การเขียน 
การเขียนบันทึก การย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

English for Communication 1 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 

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

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ส าหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

English Speaking and Writing Skills 
ทักษะการพูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างระดับสูง 

 
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 3(2-2-5) 

Languages of Neighboring Countries 
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เช่น 

ภาษาเขมร (Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa 
Malaysia) และภาษาพม่า (Burmese) เป็นต้น 
 ไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ ค าศัพท์ที่
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทายและกล่าวลา แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลส่วนตัว การกล่าวค าขอโทษและขอบคุณ การบอกความจ าเป็นฉุกเฉิน ฟังและให้ข้อมูลข่าวสาร
และค าแนะน า แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่ง
สอดแทรกอยู่ในภาษา 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 (2-2-5) 

General Educaionfor Human Development 
การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่

มนุษย์เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ 
   
ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 

Human and Culure 
การคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหล่อหลอมทาง

วัฒนธรรม (Socialization) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การ
แสวงหาคุณค่าและความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา 

 
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-6) 

Aesthetic Appreciation 
ความหมายของสุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพ ความส าคัญและคุณคาความงามตอชีวิต 

ประสบการณทางความงามจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการ
ได้ยิน การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ รับรูความงามและการชื่นชมผลงานดานทัศนศิลป ดนตรี
และศิลปะการแสดง ความสัมพันธของศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค การอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

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

การเรียนรูเรื่องของจังหวัดอันเปนที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค า พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลส าคัญ ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและ
ป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 

 
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3 (2-2-5) 

Thai Social and Development 
สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การ

วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการ
พัฒนา ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern) 
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ศท 0303 อาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 
ASEAN Studes 

 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย 
ผลประโยชน์และผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

nformation Technology for Learning 
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใชงานข้อมูล การใช

โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต ฝึกการสืบคนขอมูล การสื่อความหมายและการน าเสนอ บน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 3 (2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
ความหมาย ความส าคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย์ การคิด

รูปแบบต่างๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ข้อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ 
การฝึกทักษะการคิด 

 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

Life and Environment 
ธรรมชาติของสภาวะแวดลอม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธเชิงระบบระหวาง 

มนุษยและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล อม 
ภาวะมลพิษและการแกปญหาเกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ
พลังงาน การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 

Science for Life 
กระบวนการวิทยาศาสตร ความรูและเจตคติวิทยาศาสตร วิธีการวิทยาศาสตร การใช้หลัก

วิทยาศาสตรความสมเหตุสมผลเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
          
ศศ 1201  ชีวประวัตินบีมุหัมมัด                 3 (3-0-6) 
              Life Story of the Prophet Muhammad   

การก าเนิด วิวัฒนาการและแหล่งข้อมูลของสีเราะฮ์  ชีวิตของศาสดามุหัมมัด  ในยุคมักกะฮ์และ
ยุคมะดีนะฮ์ วิพากษ์สีเราะฮ์ในหัวข้อส าคัญๆ บทบาทและผลงานของศาสดามุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์  

( Origin, development and historical sources of Sirah;  life of the Prophet 
Muhammad (PBUH.) in the period of Makkah and Madīnah; critique on some major topics of 
Sirah; the Prophet’s role and works and the development of human society ) 
 
 ศศ 1202  อุลูม อัลกุรอาน          3 (3-0-6) 
              ‘Ulum al-Qur’an  

ประวัติความเป็นมาของอุลูม อัลกุรอาน การประทานวะห์ยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุร อาน 
โครงสร้างของเล่ม แนวเนื้อหา และสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่างระหว่างสูเราะฮ์และอายะฮ์มัก
กิยะฮ์และมะดะนิยะฮ์    

( Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; revealation of Wahy; compilation and 
transcription of al-Qur’an; structure and contents of the Holy Scripture; the revelation and its 
causes; study of the distinction between Surah and Ayat Makkiah and Madaniah ) 
 
ศศ 1203  อุลูม อัลหะดีษ         3 (3-0-6) 
             ‘Ulum al-Hadith    

พัฒนาการของอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความส าคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ
(Sanad) และตัวบท (Matan)หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอละห์ อัลหะ
ดีษ (Mustalah al-Hadith) 

( Development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition, significance, and 
record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of 
Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith) )        
 
ศศ 1204  อะกีดะฮ ์อิสลามียะฮ์                  3 (3-0-6) 
             ‘Aqidah Islamiyah   

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ  และแหล่งที่มาของอะกีดะฮ์อิสลามิยะฮ์  หลักการอีมาน และ
สิ่งที่ท าให้เสียอีมาน การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮ การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ บรรดา
กิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮ์  เกาะฎออ์ และเกาะดัร 

( Definition, scope, significance and sources of ‘Aqidah Islamiyah;  Principles of 
Faith and causes of deterioration of Iman; Bara’ and wala’; belief in Allah and His angels, 
Holy Books, prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Destiny (belive in fate and 
divine decree) ) 
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ศศ 1205  อัลหะดีษ          3 (3-0-6) 
              al-Hadith     

วิเคราะห์ประวัติผู้รวบรวมหะดีษ และเงื่อนไขของการรวบรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษที่ถูกต้องทั้ง
หก(เศาะฮีหุสสิตตะฮฺ) พร้อมกับแนวทางและกระบวนการตัครีจญ์ 

( Analytical study the history of Hadith collectors and conditions of collection 
especially the six righteous Ahadith (Sahih al- Sittah) with process and methods of  Takhrij ) 
 
 ศศ 1206 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น          3 (3-0-6) 
              Introduction to Fiqh 

ความหมาย แหล่งที่มาของฟิกฮ  ฐานะและบทบาทของฟิกฮในยุคต่าง ๆ  รวมทั้งศึกษา มัซฮับ 
(ส านักคิด) ต่าง ๆ ของฟิกฮ์ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 

( Definitions sand sources of Fiqh;  origin and development of Fiqh, status and 
roles of Fiqh in several periods; Mazhab (schools of thoughts) in Fiqh with special reference 
to Mazhab Shafi’e ) 
 
ศศ 1207  จริยธรรมอิสลาม        3 (3-0-6) 
              Islamic Ethics 

นิยาม ความส าคัญของจริยธรรมอิสลามและบทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การป้องกันและการแก้ปัญหาสังคม จริยธรรมส่วนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม 

( Definition and significance of Islamic ethics and its roles in personality 
development, protecting and solving social problems; individual and social ethics in Islam ) 
 
ศศ 1208  ภาษาอาหรับ          3 (3-0-6)       
              Arabic Language 

โครงสร้างของภาษาอาหรับ หน่วยเสียง รากศัพท ์การประกอบค าและการสร้างประโยคแบบต่าง ๆ 
( Structure of Arabic language; phoneme, etymology, word formation and 

construction of different types of sentences ) 
 
 ศศ 1209  หลักกฎหมายอิสลาม         3 (3-0-6) 
               Principles of  Fiqh  

 ประวัติความเป็นมาของวิทยาการอุศูลุลฟิกฮฺ  หุกม (บทบัญญัติ)  ประเภทและที่มาของหุกม เช่น  
อัลกุรอาน  หะดีษ  อิจญ์มาอ  และกิยาส 

( History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; types and sources of Hukm 
such as al-Qur’an, Hadith, Ijtima’, and Qiyah )         
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ศศ 1210  ประวัติศาสตร์อิสลาม   3 (3-0-6) 
             Islamic History  

การก าเนิด วิวัฒนาการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขป  ประวัติศาสตร์อิสลาม
ในสมัยของเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูน  ได้แก่  อบูบักร  อุมัร อุษมาน และอาลี 

( Rigin, development, and historical sources of Islamic history; Islamic history during 
the period of four righteous Caliphs: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali ) 
 
ศศ 1211  อรรถาธิบายอัลกุรอาน        3 (3-0-6)  
             Tafsir  al-Qur’an  

อายะฮ์ที่เก่ียวกับอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผู้อ่ืนท าซีนา ขโมย และอายะฮ์ที่เกี่ยวกับ
มารยาทต่างๆ ที่ปรากฏในซูเราะห์อัลนูรและอัลหุญุร็อต 

( Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  accuse someone do Zina, thief  
etc. and Qur’anic verses on  moral ethics as describing in surah al- Nur  and al- Hujurat ) 
   
ศศ 1212  วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา     3 (2-2-5) 
              Research Methodology in Islamic Studies  

ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธีวิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ และ
เทคนิคการวิจัย  การวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน  การทบทวน
วรรณกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย  

( Definitions of research; Islamic concept of research; research methods in Islam, 
instruments and techniques; documentary and field research; selection of research topics; 
hypotheses; literature review; data collection; data analysis and interpretation; research 
report writing ) 
 
ศศ 1213  โลกทัศน์อิสลาม        3 (3-0-6) 
              Islamic Worldview 

โครงสร้างของอิสลามโดยสังเขป เช่น หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ ระบบต่างๆ ในอิสลาม เช่น
ระบบ จริยธรรม ระบบครอบครัว ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิต และระบบการเมืองการปกครอง 

(Structure of Islam in brief, e.g., principles of belief  and  principles of  practice; 
Islamic systems such as Moral system,  Family  system,  Law  system, Economic  system  and  
Political  system) 
 
ศศ 1214  ศาสนาโลก          3 (3-0-6) 
             World Religion  

ทฤษฎีการก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติ หลักค าสอน ปรัชญา ประโยชน์และ
คุณค่าต่อมนุษยชาติของศาสนาต่างๆ ในโลก  

(Origins of religious theories, evolution of religions, history, teachings, philosophy, 
benefits and values for mankind of world religions.) 
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ศศ 1215  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์        3 (3-0-6) 
              Principles and Methods of Da‘wah 

ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮ์ในอิสลาม ประวัติการดะอ์วะฮ์ของบรรดา
ศาสดา กระบวนทัศน์อิสลามในการดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮ์ในมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอวะฮ์ใน
สังคมปัจจุบัน 

(Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; history of prophets’ 
Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and its universal dimensions; means and techniques of 
Da‘wah in modern society) 
 
ศศ 1216  อิสลามและมนุษยสัมพันธ์       3 (3-0-6) 
              Islam and Human Relations 

วิเคราะห์บทบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย ์และมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

(Analytical study the Islamic principles relating to human relations which are 
applicable in the multi cultural society by emphasis on the relation between men and Allah, 
men and men and men and environment) 

 
ศศ 1217  สังคมมุสลิม  3 (3-0-6)  
              Muslim Society 

ความหมาย ความเป็นมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนักสังคม
วิทยามุสลิม ก าเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม  สถาบันทางสังคม สวัสดิการและ
การพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาทางสังคม  แนวทางการสร้างสังคมอิสลามยุคใหม่ และสภาพ
สังคมมุสลิมปัจจุบันโดยเน้นสังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 

(Definition, historical background and development of human society; social view 
and philosophy of Muslim sociologists; origin and development of Islamic society; social 
orders, institutions, welfare and development; social changes and problems; ways of Islamic 
social construction in modern era; current phenomena of Muslim society, with special 
emphasis on Muslim society in Thailand and ASEAN countries)        
 
ศศ 1218  อารยธรรมอิสลาม  3 (3-0-6) 
             Islamic Civilization 

ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารยธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรม
เชิงวัตถุ สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การบูรณะอารยธรรม
ในยุคสมัยต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอ่ืนๆ 

(Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its spiritual and material 
bases; administrative, economic, military and educational institutions; civilizational restoration 
in various periods; influences of Islamic civilization on others) 
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ศศ 1219  อิสลามในโลกปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
             Islam in Contemporary World 

สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของความตกต่ า
ของโลกมุสลิม 

(Status of the Muslim world since World War II until the present time including 
causes of degradation of the Muslim world) 
 
ศศ 1220 อิสลามกับสันติภาพ            3 (3-0-6) 
             Islam and Peace  

สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม แนวคิดของ
นักปราชญ์มุสลิมต่อเหตุการณ์ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม การต่อต้านลัทธิการก่อการร้าย 
และแนวทางการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสร้าง
สันติภาพในโลกปัจจุบัน   

(Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace in Islam; Muslim 
scholars’ views about violence; conflict solving  in Islam; anti-terrorism and co-existence in 
pluralistic society; analysis of religious status and its role in creating peace in contemporary 
world) 
 
ศศ 1221  กลุ่มแนวคิดในอิสลาม                 3 (3-0-6)   
             Sectarian Thoughts in Islam 

การก าเนิด วิวัฒนาการและแนวคิดส าคัญของส านักคิดต่างๆ ในอิสลาม เช่น อะฮ์ลุสุนนะฮ์ วัลญะ
มาอะฮ์  คอวาริจญ์  ชีอะฮ์  มุรญิอะฮ์  ญะบาริยะฮ์   กอดะริยะฮ์ และมุอ์ตะซิละฮ์    

(Origin, development and core thoughts of various schools in Islam: Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shī‘ah, al-Murji‘ah,al-Jabriyah,al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah) 

 
ศศ 1222  แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                3 (3-0-6) 
             Political Thoughts in Islam 

พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบการเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย 
ระบบซูรอ (Shura) ความเสมอภาค การคัดเลือกผู้น า อะห์ลุลฮัลล์ วัลอักด์ (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd) 
การบัยอะฮ์ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมใน
ยุคต้น โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมสมัยใหม่ เช่น ชาห์ วะลียุลลอฮ์  ญะมาลุดดีน  
อัลอัฟฆอนีย์  มุหัมมัด อับดุฮ และรอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกับระบบการเมือง
สมัยใหม่   

(Basic political thoughts in Islām; theories and political systems in Islām; 
sovereignty; shūrā system; equality; leader selection; Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of 
allegiance; history of establishment of Islamic state; political thoughts of early Muslim 
scholars compared with those of modern Muslim scholars; comparison of the Islamic and 
modern political systems) 
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ศศ 1223  การฝึกงาน                                    3 (320) 
             Practicum 

การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
เรียน นักศึกษาต้องเสนอโครงงานที่น าหลักอิสลามศึกษาไปปฏิบัติจริง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ภาคการเรียน ต้องติดต่อเข้ารับการฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง แล้วท ารายงานเสนอ
อาจารย์ผู้ควบคุม 

(Field work in work site  Islamic studies; a project exhibiting application of principle 
of Islamic studies required; student who registered for atleast 5 semesters are eligible to do 
field work for a minimum of 320 hours, written report required) 
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                                                 ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
                                                      ที่  ๔๒  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

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

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือ
เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการ เพื่อให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนสอดคล้องตามความต้องการของคน
ในชุมชน  ที่ประสงค์จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและยกระดับคุณภาพชีวิตของครูสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โรงเรียนสามัญ  และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด )ตาดีกา  (ให้เป็น
บุคคลที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลามอย่างมีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมอย่างสมดุลในพหุ
สังคมอย่างมีความสุข  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพ ัฒนา
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะท างานเพ่ือด าเนินงาน / คระกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 

๑. ผศ.ประทีป  หมวกสกุล ประธานกรรมการ 
๒. นายมูฮ าหมัด   ภูยุทธานนท์   กรรมการ 
๓. นายไสว       ชินพงษ์  กรรมการ  
๔. นายสมพร      ด าหนูอินทร์ กรรมการ 
๕. นายสาคร       ปานจีน  กรรมการ  
๖. ดร.อุไรวรรณ      ชินพงษ์  กรรมการ 
๗. นางแวแอเซาะ อัสมะแอ กรรมการ 
๘. นางสาธิยา      บือซา  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวซาริฮา       หมะหมีน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

/ ๒ คณะกรรมการ... 
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๒   .คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  มีหน้าที่  จัดท าหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา  ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย      
 ๑. ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.มูฮ าหมัด    อูมูดี   กรรมการ 
  ๓. นายอิบรอฮิม   อับดุลเลาะ         กรรมการ 
  ๔. นายมูนาดี      หะยีดาโอ๊ะ  กรรมการ 
  ๕. นายนิมุ         ดือรานิง   กรรมการ 
  ๖. นายโชคชัย ศุภภิญโญ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนูรีซาร ์ กุโน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นายนิเซ็ง จินาแว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ในการนี้ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
         ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

       สั่ง   ณ  วันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

นายไสว  ชินพงษ์ 
(ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส) 
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รายงานการประชุม 
สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันพุธ ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมทุเรียนนก อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
......................................................................................................... 

ผู้เข้าประชุม  
 ๑. นายไสว            ชินพงษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
 ๒.   ผศ.สุรินทร์          พรหมชัย                   กรรมการสภาวิชาการ 
 ๓. นายหมัดยะมี   บิลแหละ  กรรมการสภาวิชาการ 
 ๔. นายบลยา ไหรเจริญ  กรรมการสภาวิชาการ 
 ๕.  นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์  กรรมการสภาวิชาการ 
 ๖.  นายวุทธิศักดิ์            โภชนุกูล            กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๗.  นายมูฮ ามัด           ภูยุทธานนท์                กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๘.  นายอรุณ                 สารบัญ                 กรรมการสภาวิชาการ 
                      ๙.  นายสมพร              ด าหนูอินทร์         กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
  
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ  
 -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางสาวสมร แดงเอียด  เจ้าหน้าทีง่านเลขานุการสภาฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 48 - 
 

         

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การท าร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกันจัดท าร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... เพ่ือรองรับการ
จัดตั้ง การบริหารงานและการด าเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีสาระส าคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
   ๑. การจัดตั้งและสถานะของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    ๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 
    ๒) เงิน ทรัพย์สิน และรายได้ของสถาบัน 
   ๒. การด าเนินการของสถาบัน 
    ๑) การบริหารและองค์กรทางบริหารของสถาบัน 
    ๒) การบริหารและองค์กรทางการบริหารของวิทยาลัยชุมชน 
    ๓) ต าแหน่งทางวิชาการและผู้สอนพิเศษ 
    ๔) อนุปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
    ๕) บทก าหนดโทษ 
    ๖) บทเฉพาะกาล 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ผลการประกวดสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดท า
โครงการบูรณาการจัดการสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและชุมชน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งก าหนดให้ มีกิจกรรมการ
ประกวดและตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที ่๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

   -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ ง 
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนคณะใหม่ 
จ านวน ๑๕ คน พร้อมเสนอคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเลือกประธานและรองประธานกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรียบร้อยแล้ว โดยรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามรายชื่อดังนี้ 

   ๑. นายอชิพล    พชรพงษ์พลิน  ประธานกรรมการ 
   ๒. ร.ต.ท.นริศ   สายแก้ว   รองประธานกรรมการ 
   ๓. ผศ.ประทีป    หมวกสกุล  กรรมการ 

๔. นายวิเชษฐ ์  ไทยทองนุ่ม  กรรมการ 
๕. ว่าที ่ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ   กรรมการ 
๖. นายศุภชัย    รุ่งอารยะทรัพย์  กรรมการ 
๗. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง  กรรมการ 
๘. นางพิชชาภา   พูนไพโรจน์  กรรมการ 
๙. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์  กรรมการ 
๑๐. นายพงศ์เทพ   ไข่มุกด์   กรรมการ 
๑๑. นางศิรินุช    อังสุพานิช  กรรมการ 
๑๒. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการ 
๑๓. นายธีระ    อัครมาส   กรรมการ 
๑๔. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กรรมการและเลขานุการ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน   
  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามที่  ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ก าหนดและเป็นกรอบในการด าเนินการของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ มีพันธกิจตาม
กฎหมาย คือ ๑) เป็นการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต ากว่าปริญญา ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน  
๒) ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ๓) 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ๔) จัดระบบเครือข่ายในการบริหารจัด
การศึกษา(เครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา) ๕) มุ่งเน้นจัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่หลากหลาย  ยืดหยุ่น 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ๖) เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร
ระหว่างวิทยาลัยชุมชน/หน่วยจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน  แบ่งการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนออกเป็น ๓ Track  คือ Track ๑ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน  Track ๒ การศึกษาเพ่ือ
ประกอบอาชีพ  และ Track ๓ การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้วิทยาลัยชุมชนจัด
การศึกษาทั้ง ๓ Track ในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ : ๕๐ : ๒๐ ให้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ข้อเท็จจริง 
  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ก าหนดแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
สัดส่วน(ร้อยละ) 

Track ๑ : การศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น/ชุมชน 

Track ๒ : การศึกษาเพื่อ
อาชีพและการมีงานท า 

Track ๓ : การศึกษาระดบั
อนุปริญญา 

๒๕๕๗ (ข้อมูลฐาน) ๓๕ - ๖๕ 
๒๕๕๘ ๓๔ ๑๐ ๕๖ 
๒๕๕๙ ๓๓ ๒๐ ๔๗ 
๒๕๖๐ ๓๒ ๓๐ ๓๘ 
๒๕๖๑ ๓๑ ๔๐ ๒๙ 
๒๕๖๒ ๓๐ ๕๐ ๒๐ 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖     
สรุปเรื่อง 

ด้วยกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน ๓ ท่าน  เมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๗  ผลการประเมินตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๙ องค์ประกอบ ๑๙ ตัวบ่งชี้ และ๑๓ ตัวบ่งชี้ของสมศ. มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๓ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน คะแนนประเมินโดย
กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน   วัตถปุระสงค์  และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่  2  การจดัการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา  
 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 5 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพของอาจารย์ 5 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 2.3 วิทยฐานะของข้าราชการคร ู 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาครูประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 3 คะแนน 
 ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัยและหน่วยจัดการศึกษา 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 คะแนน 
 ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 3 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพชวีิตดีขึ้น (ระดับอนุปริญญา ปวส.และปวช.) 4.8 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 4.76 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 2    ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผา่นการฝึกอบรมท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.76 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 3    ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผา่นการฝึกอบรมยังอยู่ในชุมชน ไม่คิดคะแนน 
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ 3.1 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่  4  การวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 4    งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอผ่านผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชน 5 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 5    ผลงานของครู 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 ตัวบ่งชี้ 5.1 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 คะแนน 
เพิ่ม ตัวบ่งชี้ 5.2 การสร้างโอกาสการเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชน 5 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 6    ผลการน าความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 7    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้รับการฝึกอบรมและบุคลากรทุกกลุ่มในวิทยาลัยมวีิถี 

                 ชีวิตและมีความประพฤตทิี่ดีงาม 
4 คะแนน 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อ านวยการวิทยาลยัชุมชน 5 คะแนน 
 ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสังคมฐานความรูห้รือสังคมแห่งการเรียนรู้ 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 7.3 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 5 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 4 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 8    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 4.22 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 9    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาการ 4.87 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 10   ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 4.84 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน คะแนนประเมินโดย
กรรมการ 

สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 11   การพัฒนาครูและอาจารย์พิเศษ 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ  
 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 คะแนน 
สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.94 คะแนน 
 รวม 137.19 
 เฉลี่ย 4.43 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑) ตัวบ่งชี้ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษา : อาจจะน าผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) ในส่วนของผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของ
นักศึกษาสาขานั้นๆ ในแต่ละปีการศึกษามาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือตอบเกณฑ์การประเมิน 
  ๒) โครงการที่วิทยาลัยชุมชนด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ  ควรระบุว่าสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ใดกับการประกันคุณภาพภายใน 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตาม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๓๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีค าสั่งให้รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา
ด ารงต าแหน่งครูในวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา ต าแหน่ง ครู คศ.๓ ครูช านาญการ
พิเศษ สังกัดโรงเรียนบ้านกาลีซา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา ได้มารายงานตัวปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ 
ต าแหน่ง นายทะเบียน (ตามเอกสารแนบ) 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖  

 

สรุปเรื่อง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ก าหนดปฏิทิน

การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษา รุ่น ๒๕๕๖ เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ) 
 

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ข้อเท็จจริง  
  

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ ขอเสนอพิจารณาผลการเรียน
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      
  ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
  ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     
  ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  (เอกสารแนบ)   

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๙(๒) ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  การเปิด
หลักสูตร และการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการ  

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการศึกษาตามที่เสนอ  โดย ยกเว้น ดังนี้ 

  ๑) ห้อง พช.๒-๑/๕๖ ห้องเรียนบางขุนทอง รายวิชา ศศ ๐๑๐๗ เทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งผลการเรียน 
  ๒) ห้อง ปค.๑-๑/๕๕  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ติด F น่าจะ
เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่มีข้อสงสัย ๒ ประเด็น ๑) มีจ านวนไม่เท่ากันในแต่ละวิชา  ๒) มีจ านวนมากเกินไป ทั้งนี้หาก
ตรวจสอบแล้วถูกต้องก็เห็นสมควรอนุมัติ และให้รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการทราบในครั้งถัดไป 
  ๓) ห้อง ปฐ.๓-๑/๕๖ และ ปฐ.๔-๑/๕๖ รายวิชา ศษ ๐๑๐๗ การศึกษาพฤติกรรมเด็ก      
อาจารย์กาสมะห์ เปาะจิ เนื่องจากผลการเรียนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหน่วยจัดการศึกษาอ่ืนๆ จึงมีมติให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และให้รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการทราบในครั้งถัดไป 
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  ๔) ห้อง ปฐ.๓ -๑/๕๖ และ ปฐ .๔ -๑/๕๖ รายวิชา ศท ๐๒๐๒ มนุษย์กับวัฒนธรรม           
อาจารย์เสริมศักดิ์ บุญสม เนื่องจากผลการเรียนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหน่วยจัดการศึกษาอ่ืนๆ จึงมีมติให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และให้รายงานต่อที่ประชุมสภาวิชาการทราบในครั้งถัดไป 
  ๕) ห้อง พช.๑-๑/๕๖ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ รายวิชา ศท ๐๒๐๒ มนุษย์กับ
วัฒนธรรม เนื่องจากผลการเรียนค่อนข้างจับกลุ่ม (ไม่กระจาย) 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๕  วาระท่ี ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  มีมตเิห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

  ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ขอเสนอพิจารณากลั่นกรองเพ่ือขออนุมัติ

อนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๗  
สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      
  ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
  ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     
  ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                 
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  (เอกสารแนบ)   
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๙(๒) ให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพการจัดการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  การเปิด
หลักสูตร และการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการ  

 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  โดยให้ตรวจสอบอีกครั้ง และอนุมัติรายชื่อนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ เท่านั้น 
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วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ร่วมกับส านักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนอิสลามศึกษา ( อุ๊สต๊าส) โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนใน 
จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ด าเนินการจัดโครงการตั้งแต่ ปี 
๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดท า
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗)  

 ข้อเท็จจริง 
 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)   
 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๙(๒) ให้ค าปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพการจัดการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  การเปิด
หลักสูตร และการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการ  

 

มติ 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑) คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน (หน้าที่ ๒ และ ๗) ให้ตัดข้อความให้ส่วนที่ไม่สอดคล้องออก ให้
คงไว้ข้อความ ดังนี้ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่   ๔ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ” 
   ๒) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (หน้าที่ ๓) ให้เพ่ิมเติมข้อความอีก ๑ ข้อ 
คือ “วิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา” 
   ๓) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (หน้าที่ ๕ และ ๖) ให้ตรวจสอบการใช้ค า ระหว่าง 
“ศาสตร์อิสลาม” กับ “ศาสตร์อิสลามศึกษา” หากเป็นค าเดียวกัน ควรเลือกใช้เพียงค าใดค าหนึ่งเท่านั้น 
   ๔) รายวิชารายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  

 รายวิชา ศศ ๑๒๒๘ หลักการสอน ควรปรับชื่อเป็น หลักการสอนอิสลามศึกษา 
 ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพครู ได้แก่ ๑.สื่อและเทคโนโลยีการสอน    

๒.จิตวิทยาการเรียนรู้  ๓.การวัดและประเมินผล  โดยเสนอให้รวมเป็น ๑ รายวิชา ได้แก่ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลทางอิสลามศึกษา 

 รายวิชา ศศ ๑๒๓๑ การฝึกงาน ควรปรับชื่อเป็น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  พิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา            
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖  

 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามที่ประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ ตามวาระที่ 
๕.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  และ
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      
  ๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
  ๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     
  ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
๖.  สาขาวิชาการบัญชี               ๗.  ๗.))))๗จ
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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  (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   
ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๙(๒) ให้ค าปรึกษา

และข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพการศึกษา การเปิดสาขาวิชา  การเปิด
หลักสูตร และการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการ  
 

มติ 

  ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การอ านวยความสะดวกของห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  ผศ.สุรินทร์ พรหมชัย ได้เสนอให้ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของห้องสมุด 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เช่น การจัดวางหนังสือ แสงสว่าง และโต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้
บริการ และส่งเสริมบรรยากาศแก่ผู้มาใช้บริการ 
มติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหาแนว
หา เพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

               
      

  (นางสาวสมร  แดงเอียด)     (นายสมพร  ด าหนูอินทร์) 
  ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม   
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๓. นายธีระ  อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด ์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
     ๕. ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๖. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๗. นายบรรยง   ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

         ๘. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๙. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๐. นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๑. นางพิชชาภา  พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
        ๑๒. นายไสว   ชินพงษ ์  กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  
      ๑. ผ.ศ.ประทีป   หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       ๓. นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.อุไรวรรณ  ชินพงษ์   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  
 ๒. นายอิบรอเฮม แวหะมะ  นักวิชาการศึกษา 
 ๓. นางนีซา  สุหลง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 ๔. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  นายอชิพล พชรพงศ์พลิน ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมาธิการหรือประธานอนุกรรมาธิการ
มอบหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗จนกว่าจะเสร็จสิ้นการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  โดย
ก าหนดให้มกีารประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพฤหัสบดี  ซึ่งอาจจะตรงกับก าหนดการประชุมประจ าเดือนของสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ก าหนดไว้ทุกพฤหัสบดี ที่ ๒ ของทุกเดือน) อาจท าให้ต้องเลื่อนการประชุมสภาฯ ในบาง
เดือน จึงแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ        

มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๑.๒ เรื่อง ทุนวิจัย   
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครให้หน่วยงานภายในจังหวัดนราธิวาสได้
เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
เสนอ “โครงการศึกษาพันธุ์ลิเภา” ซ่ึงผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๓ เรื่อง ร้าน NCC Shop   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เปิดร้านค้า NCC Shop เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าที่ได้จากการ
จัดท าโครงการและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ขยายตลาด โดยการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่วยสินค้า ได้แก่ www.facebook.com/shopncc  
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - ควรน ากล่องพัสดุที่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดี มาใช้ส าหรับจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์  
  - ให้ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมและกด like ตาม page ดังกล่าว 
 
วาระท่ี ๑.๔ เรื่อง การคัดเลือกครูดีมีทุกวัน  
สรุปเรื่อง 
   ตามที่ ส านักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาธิยา บือซา ครู คศ.๓ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งได้รับรางวัล
ดังกล่าว 
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มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๕ เรื่อง การคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์         ครู 
คศ.๒ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซ่ึงได้รับรางวัลดังกล่าว 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๑.๖ เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูผู้ช่วย ประจ าปี 
๒๕๕๘ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรอรับบรรจุ จ านวน ๔ อัตรา นั้น 

ในการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย นายฉัตรชัย พจน์เพริศ ได้รับแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที ่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร ที ่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๐ หน้า จึงน าเสนอที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การจัดนิทรรศการและใหบ้ริการของกลุ่มงานวิทยบริการ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดนิทรรศการให้บริการนอกพ้ืนที่ ใน

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ โดยการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการด าเนินงานของวิทยาลัย 
การจัดกิจกรรมการละเล่นเพ่ือเสริมความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในด้านอาเซียนและการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของ
วิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

๑. งาน ๑ ทศวรรษวิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่  ๒๒-๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณวิทยาลัยชุมชน
สตูล ต าบลเกตรี อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน 
และการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วม
งาน 

๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้าน
บางขุนทอง หมู่ ๑ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส ในการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดง
วิธีการสานกระจูดและย่านลิเภา การแสดงวิธีการท าไอศครีมหลอด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี 

๓. กิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ  พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมเกมอาเซียนพาเพลิน การจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัล ให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสาธิตวิธีการท าไอศครีมหลอดพร้อมแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

(เอกสารแนบ) 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้จัดกิจกรรมของห้องสมุดเพ่ิมมมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญและเข้ารับบริการห้องสมุด 

 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการประกวดสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดท าโครงการบูรณา
การจัดการสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและชุมชน จังหวัดนราธิวาส ซึ่ งก าหนดให้มีกิจกรรมการประกวดและ
ตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
  ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายสาคร ปานจีน 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายไสว ชินพงษ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายให้จัดท ารายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของแหล่งรายได้ การใช้จ่าย และจ านวนคงเหลือ ให้กรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทราบโดยทั่วกัน  

การด าเนินการ   
  ทั้งนี้ รายงานการเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ยอดรายรับคงเหลือยกมา ต้นเดือน ธันวาคม  ๒๕๖,๐๐๐    บาท 
บวก รายรับ เดือน ธันวาคม      ๒๔,๐๐๐ บาท 
หัก   รายจ่าย เดือน ธันวาคม         -  บาท 
ยอดเงินกองทุนฯ คงเหลือสุทธิ                           ๒๘๐,๐๐๐       บาท 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
ได้รับจัดสรร        ๒๑,๐๖๙,๔๙๒.๐๐  บาท (ยี่สบิเอ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๙๔๖,๙๘๖.๓๕  บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเกา้ร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๘๐๒,๕๔๗.๖๖  บาท (สองล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสบิหกสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น   ๕,๗๔๙,๕๓๔.๐๑  บาท (หา้ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเกา้พันห้าร้อยสามสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๕,๓๑๙,๙๕๗.๙๙  บาท (สิบหา้ล้านสามแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันเก้ารอ้ยห้าสิบเจ็ดบาทเกา้สิบเกา้สตางค์) 

 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร         ๕,๕๒๔,๙๑๐.๐๐  บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเกา้ร้อยสิบบาทถว้น) 
เบิกจ่ายสะสม            ๗๓๑,๖๑๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกรอ้ยสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๙๑๐,๖๒๒.๐๐  บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกรอ้ยยี่สิบสองบาทถว้น) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  ๑,๖๔๒,๒๓๒.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทถว้น) 
เงินคงเหลือ                  ๓,๘๘๒,๖๗๘.๐๐  บาท (สามลา้นแปดแสนแปดหมืน่สองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 
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๒. แผนบริการวิชาการ 
ได้รับจัดสรร                    ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) 
เบิกจ่ายสะสม             ๐.๐๐  บาท (ศูนยบ์าท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๐.๐๐  บาท (ศูนยบ์าท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น             ๐.๐๐  บาท (ศูนยบ์าท) 
เงินคงเหลือ  ๗๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) 
๓. แผนวิจัย 
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รับจัดสรร            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายสะสม            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน           ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ            ๐.๐๐  บาท (ศูนย์บาท) 
๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร          ๖,๓๔๐,๐๒๒.๐๐  บาท (หกลา้นสามแสนสี่หมื่นยี่สิบสองบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๒,๒๑๕,๓๗๖.๓๕  บาท (สองลา้นสองแสนหน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๘๕๕,๙๒๕.๖๖  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้ารอ้ยยี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น   ๔,๐๗๑,๓๐๒.๐๑  บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทหนึ่งสตางค์) 
เงินคงเหลือ          ๒,๒๖๘,๗๑๙.๙๙  บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเกา้สิบเก้าสตางค์) 
๖. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร                  ๗,๔๕๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถว้น) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เงินคงเหลือ           ๗,๔๕๕,๐๐๐.๐๐   บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถว้น) 
๗. แผนงาน : บูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับจัดสรร              ๘๙๘,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๐.๐๐   บาท (ศูนย์บาท) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน    ๓๖,๐๐๐.๐๐   บาท (สามหมื่นหกพนับาท) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น     ๓๖,๐๐๐.๐๐   บาท (สามหมื่นหกพนับาท) 
เงินคงเหลือ                 ๘๖๒,๕๖๐.๐๐  บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถว้น) 

   

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

  งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ยอดรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ธ.ค.     ๗๒๐,๖๒๔.๙๙ บาท   
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน ธ.ค.                   ๑๔๖,๖๗๑.๙๖ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม  ๑๑๙,๐๓๖.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ธ.ค.      ๑๐๓,๘๒๙.๖๕ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ธ.ค. ๓๑๑,๑๓๔.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ       ๕๗๑,๓๖๙.๓๐ บาท  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี ้

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 
๑. ประชุมเรื่อง การสืบสาน

วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเทิดทนูพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัลฟาฎอนะห์ เทศบาล
ต าบลบูดี จ.ยะลา 

เพ่ือเข้าประชุมเกี่ยวกับนโยบาย
การด าเนินการเรื่องการสืบสวน
วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเทิด
ทูญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องโอกาสพระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา 

ไดร้ับทราบถึงนโยบายการ
ด าเนินการเรื่องการสืบสวน
วัฒนธรรมด านาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเทิดทนูพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส
พระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ 

๒. เข้าร่วมประชุมเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 
 
 
 

เพ่ือเข้าประชุมเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ไดร้ับทราบถึงแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน 

๗ - ๙ ธ.ค.
๒๕๕๗ 
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ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 
๓. เข้าร่วมเสวนารับฟังความ

คิดเห็นเกีย่วกับการจัดท า
กรอบแนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.... ณ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เพ่ือเข้าร่วมเสวนารับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... 

ไดร้ับทราบถึงแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
แนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช....  

๑๒ – ๑๓ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ 

 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  จากการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๕  วาระที่ ๕.๒  เรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา           ปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบเสนออนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาฯ ปี
การศึกษา  ๒๕๕๕ 

  ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   เพ่ือ
พิจาณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๕๓ คน จ านวน ๗  สาขาวิชา  ดังนี้ 

๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(เอกสารแนบ) 

  ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๙) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
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มติ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่นักศึกษาไม่จบหรือจบล่าช้า เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลทางด้านการ
วิจัย ท าให้ทราบสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดเก็บแยกเป็นหน่วยจัดการศึกษา 
  ๒. ส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงๆ (๓.๘๐ ขึ้นไป) ควรเชิญนักศึกษา
ดังกล่าวมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษารุ่นน้องๆ 
 
วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคการศึกษา

ที่ ๒/๒๕๕๗  ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
  ตามที่ประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ ตามวาระที่ 
๕.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  และ
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ตามวาระที่  ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ แล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง   
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานการ

จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา ส าหรับนักศึกษารุ่น ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรอง เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 

 ๑.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน         
๒.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
๓.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

๕.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
๖.  สาขาวิชาการบัญชี                
๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และให้ติดตามการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เนื่องจากในภาคการเรียนนี้มีการเรียน ๕ วิชา ซึ่งค่อนข้างหนัก 
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วาระท่ี ๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ร่วมกับส านักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนใน 
จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ด าเนินการจัดโครงการตั้งแต่ ปี 
๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดท า
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗)  

 ข้อเท็จจริง 
 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อในวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
  ๑) คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน (หน้าที่ ๒ และ ๗) ตัดข้อความให้ส่วนที่ไม่สอดคล้องออก คงไว้
ข้อความ ดังนี้ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่  ๔ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ” 
   ๒) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (หน้าที่ ๓) เพ่ิมเติมข้อความอีก ๑ ข้อ คือ 
“วิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา” 
   ๓) หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (หน้าที่ ๕ และ ๖) ปรับการใช้ค าระหว่าง “ศาสตร์
อิสลาม” กับ “ศาสตร์อิสลามศึกษา” โดยเลือกใช้เพียงค าใดค าหนึ่งเท่านั้น 
   ๔) รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

 รายวิชา ศศ ๑๒๒๘ หลักการสอน ควรปรับชื่อเป็น หลักการสอนอิสลามศึกษา 
 ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพครู ได้แก่ ๑.สื่อและเทคโนโลยีการสอน    

๒.จิตวิทยาการเรียนรู้  ๓.การวัดและประเมินผล  โดยเสนอให้รวมเป็น ๑ รายวิชา 
ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลทางอิสลามศึกษา 

 รายวิชา ศศ ๑๒๓๑ การฝึกงาน ควรปรับชื่อเป็น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ทั้งนี้ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแล้วตามข้อที่ ๑-๓ ส่วนข้อ ๔ หากแก้ไขปรับปรุง
จะต้องเสนอคณะกรรมพิจารณาหลักสูตรใหม่ 

   กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑๐) อนุมัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
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มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ 
  ๑) การรับเข้าศึกษา (หน้าที่ ๒)  ตัดข้อความให้ส่วนที่ไม่สอดคล้องออก คงไว้ข้อความ ดังนี้ 
“เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๔ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด” 
  ๒) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (หน้าที่ ๓) ควรศึกษาถึงรายละเอียดและ
เงื่อนไขในการประกอบอาชีพผู้สอน/วิทยากรอิสลาม เพ่ือจะได้ปรับข้อความให้ถูกต้อง 
  ๓) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารราในการวางแผนหลักสูตร 
และผลกระทบฯ (หน้าที่ ๓-๔) ให้ปรับข้อความให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 
 
 
วาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม      

ด้วยกลุ่มงานจัดการเรียนการสอน มีความประสงค์ ให้งานพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์การโฆษณาและ
เผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน ๓ เครื่อง  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา    

ข้อเท็จจริง   
งานพัสดุ กลุ่มงานอ านวย ได้ตรวจสอบราคาของครุภัณฑ์แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ ครุภัณฑ์การ

โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ANSI Lumens 
จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท  (เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
๒๕๕๗ แนบหน้า ๔๙-๕๐) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการศกึษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
ข้อเสนอ   
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ จัดซื้อเครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๓ เครื่องๆละ  ๒๒,๐๐๐ 
บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๖,๐๐๐ บาท   
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง ดังนี้  

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   จ านวน ๓ เครื่อง  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  จ านวน ๒ เครื่อง  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ   จ านวน ๑ เครื่อง 
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วาระท่ี ๕.๕ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 

ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒  และตอบสนองต่อ กฎระเบียบ 
บริบทและสภาพแวดล้อมของสังคม ตลอดจนของความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  รายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือและจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว   (เอกสารแนบ) 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ ๑๑ (๑) วางแผนนโยบายและให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการศึกษาและงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง แผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ นั้น กรรมการสภาฯ มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนการรับสมัคร ดังนี้ 
- เปิดรับสมัครทั้ง ๗ สาขาวิชาเช่นเดิม  
- ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
- ควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารับการศึกษา เช่น การให้

ทุนการศึกษา การสอนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐาน และการสอบวิชาความถนัดตามสาขาวิชาที่สมัครเรียน 
มติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

                 
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        


