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  เอกสารหมายเลข มคอ.2 

หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           - ไม่มี - 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Business Computer 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)      :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย)       :  อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Associate of Business Administration (Business Computer) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  A.B.A. (Business Computer) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
- ไม่มี – 

4. จ านวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาหลัก เป็นต าราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

- สถานประกอบการในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง 
           - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.2549 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ กลั่นกรองหลักสูตรในการประชุม  
 ครั้งที่  3  วันที่  21 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  
 สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่  4  วันที่  11 เดือน เมษายน  พ.ศ.  2556 
 

5. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2557 
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
(2)  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
(3)  เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 
(4)  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
(5)  ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

7. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
จาก ปี 

1 นางสาวรจเลข สกนธวุฒ ิ
3940700157766 

- - บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
-บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
 

วิทยาการ
จัดการ 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

2554 
 
2545 

2 นายอนันต์ มาลีวัด 
3969900292487 

-  -บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
-บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
 

บริหารธุรกิจ 
 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา 

2554 
 
2552 

3 นายซ าซูเด็ง มามุ 
3969900292487 

- บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 

2546 
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8. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  และสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสได้แก่ 
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  ปัจจุบันประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of Southeast Asian 
Nation หรือ ASEAN : อาเซียน)  จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558   โดยมีเป้าหมายให้
อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี  และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยให้
ลดภาษีสินค้าเป็น 0% ภายในปี 2558 เปิดตลาดภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุน  

  ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส เป็นตลาดการค้าชายแดน (ไทย-มาเลเซีย)  สู่ตลาดการค้าอาเซียน  ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในประชาคมอาเซียน ได้ถูกแนวทางการค้าเสรีซึ่งเป็นการค้าที่
ไร้ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างที่เกิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งใน
โลกเป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิดการขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การด าเนินการค้าในยุคการค้าเสรี เช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่ เป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการองค์ความรู้ 
เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งระบบประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการ
สื่อสาร และตัวข้อมูลหรือสารสนเทศเอง ล้วนแต่เป็นเครื่องมือทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ  

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงระบบประมวลผล และสร้าง
การสื่อสารในระดับบุคคลและองค์กร สามารถสร้างประโยชน์แก่องค์กรธุรกิจได้ด้วยบริการต่างๆ ที่มีในระบบด้วยการ
เชื่อมโยงระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ น ามาซึ่งประสิทธิภาพความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า 
ขยายขอบเขตของการค้าออกไปจากเดิม และยังเป็นแหล่งที่สามารถค้นหาฐานความรู้ต่างๆ ที่จะน ามาเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการด าเนินธุรกิจในยุคการค้าเสรีได้อีกด้วย  

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

      การใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความกว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่ 
สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับการด าเนินธุรกิจจากระบบดังกล่าว อาทิ เช่น การจารกรรมข้อมูล ความลับ
ทางการค้า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศ ภัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วยความตั้งใจ หรือความพลั้งเผลอ สถิติด้านอาชญากรรม การกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์และในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดเพ่ิมข้ึนมากมายตามปริมาณการใช้งาน  
        นักคอมพิวเตอร์ที่จะท างานให้แก่องค์กรทางธุรกิจ จะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นความส าคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
อย่างสูงยิ่ง ตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก สามารถปกป้องทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จะต้องผลิต
นักคอมพิวเตอร์   ที่มีความรู้  มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จะช่วยชี้น า
และ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนของไทย
และของตนต่อไป 
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12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนในปี 

2558ที่มีเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี  ดังนั้นจังหวัดนราธิวาส
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความเจริญก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และการรวมกลุ่มการค้าเสรีหรือการเข้าร่วมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จึงได้ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับ
การแข่งขันในระบบการค้าเสรีหรืออาเซียน ที่จะเข้ามามีบทบาท อันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุก
ระดับ ด้วยการผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบ
ประมวลผลให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้
กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการ พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่เน้นการจัดการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในงานทางด้านธุรกิจในชุมชน รวมทั้งค านึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพ  โดย
ใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร  สังคมและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็ง และน า
ความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 

 

13.ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลัยชุมชน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในความดูแลของกลุ่มวิชาการ 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

  - ให้บริการหลักสูตรอื่นในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

13.3  การบริหารจัดการ  
             ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยท างานประสาน
กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกชุมชนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ช านาญงานด้านคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมคุณค่า

เพ่ือการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตาม

จรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
  1.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคอมพิวเตอร์ และหลักการทางธุรกิจ 
  1.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจ 
  1.2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ 
  1.2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรอนปุริญญา สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐานจาก  
มคอ.1 

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

ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของผู้ประกอบการ 

- ผู้ประกอบการมีความพงึพอใจใน
ด้านความรู ้ทักษะ ความสามารถใน
การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจไปปฏิบัติงานจริง 

- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีทักษะ 
ความสามารถ และเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 

- จ านวนครั้งที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านเทคนิค วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน  และการวั ดผล
ประเมินผล 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน  หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     - ไม่มี – 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน ตุลาคม – เดือน มกราคม 
- ภาคฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์ – เดือน พฤษภาคม   
- ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่  4 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าและ

คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ขาดทักษะและความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการเรียนสาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
มีการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาท่ีทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
      

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 0 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 120 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 60 120 180 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2556 2/2556 ภาคฤดู
ร้อน 

1/2557 2/2557 ภาคฤดู
ร้อน 

1/2558 รวม 

 
- ค่าตอบแทนผู้สอน 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าบ ารุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและค่า
อินเทอร์เน็ต) 

 
48,600 
5,600 
1,200 

18,000 

 
60,750 
5,600 
1,200 

18,000 

 
48,600 
5,600 
1,200 

18,000 

 
48,600 
5,600 
1,200 

18,000 

 
48,600 
5,600 
1,200 

18,000 

 
60,750 
5,600 
1,200 

18,000 

 
48,600 
5,600 
1,200 

18,000 

 
364,500 
39,200 
8,400 

26,000 

รวมทั้งสิ้น 73,400 85,550 73,400 73,400 73,400 85,550 73,400 538,100 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาอ่ืน (ถ้ามี) 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว้นรายวิชาตาม 
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา  พ.ศ. 2545 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร   หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยว่า 93 หน่วยกิต) แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้  
                 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
        2.   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
        2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    
      2.2.1  วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 
      2.2.2  วิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
      2.2.3  วิชาการฝึกงาน   3 หน่วยกิต 
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
                3.1.3 รายวิชาและรหัสรายวิชา 

   รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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                รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 จ านวน 30 หน่วยกิต 

      1) กลุ่มวิชาภาษา           จ านวน  6 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

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

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (2-2-5) 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (2-2-5) 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
(English Speaking and Writing Skills) 

3 (2-2-5) 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน   
(Languages of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

         
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            จ านวน   6 หน่วยกิต 

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

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

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม  
(Human and Culture) 

3 (2-2-5) 

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
(Aesthetic Appreciation) 

3 (3-0-6) 

    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      จ านวน  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

(Information Techology 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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     4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   จ านวน   6 หน่วยกิต 
        โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

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

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

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา  
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

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

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

(Principles of Econoics) 
3(3-0-6) 

บธ  0102 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

บธ  0103 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) 

บธ  0104 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3(3-0-6) 

บธ  0105 หลักการบัญชี 
(Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

บธ  0106 
 

บธ 0107 

หลักการเงิน 
(Principles of Finance) 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
(Business Program Package) 

 3(3-0-6) 
 

   3(2-2-5) 

บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 

3(3-0-6) 
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 2) กลุ่มวิชาชีพ                           จ านวน   36  หน่วยกิต 
        2.1 วิชาบังคับ                          24  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ  0109 ระบบคอมพิวเตอร์ 

(Computer System) 
3(2-2-6) 

บธ  0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Introduction to Computer Programming) 

3(2-2-5) 

บธ  0111 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
(Data Structure and Algorithm) 

3(3-0-6) 

บธ  0112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Introduction to Computer Network) 

3(2-2-5) 

บธ  0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

บธ  0114 ระบบฐานข้อมูล 
(Database Syste) 

3(2-2-5) 

บธ  0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Base Programming) 

3(2-2-5) 

บธ  0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 
(Project in Business Computer) 

3(0-6-3) 

  
               2.2 วิชาเลือก                                                             จ านวน   9  หน่วยกิต 
                        โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ  0117 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ 

(Business Printing Design) 
3(2-2-5) 

บธ  0118 การจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

3(2-2-5) 

บธ  0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) 

3(2-2-5) 

บธ  0120 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) 

3(2-2-5) 

บธ  0121 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain Management)  

3(3-0-6) 
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บธ  0122 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Laws and Ethics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

บธ  0123 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

                       
                2.3 วิชาการฝึกงาน                                                                 จ านวน  3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
บธ 0124 

ชื่อรายวิชา 
การฝึกงาน 
(Practicum) 

น(ชั่วโมง) 
3(320) 

                    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
                        ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่าง
สาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว 
และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบ
หลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
 

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรจะใช้ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 4 หลัก น าหน้าชื่อทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

          รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนก าหนดหลักเกณฑ์
ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

ศท            หมายถึง           กลุ่มสาชาวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
              01            หมายถึง           ล าดับของสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ศท 01 xx   หมายถึง           ล าดับที่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        
 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีรหัสวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนก าหนด
หลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

บธ            หมายถึง    กลุม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
01            หมายถึง    ล าดับของสาขาวิชาในกลุ่ม 
บธ 01xx    หมายถึง    ล าดับที่รายวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
   การจัดแผนการศึกษาได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ปีที่  2  ปีที่3 

33 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

  

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

1 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 6 6 3 3 3 3 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 60  หน่วยกิต        
   1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต 6 6 3 3 6  - 
   2) วิชาชีพ  36 หน่วยกิต        
       2.1) วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 3 3 3 3 - 6 6 
       2.2) วิชาเลือก  9 หน่วยกิต - -  6 3 - - 
       2.3) วิชาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต  - - - - -  3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต - - - - 3 - - 

รวม (93 หน่วยกิต) 15 15 9 15 15 9 15 
 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท-ป - ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ศึกษาทั่วไป ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

พื้นฐานวิชาชีพ    บธ 0102 หลักการจดัการ 3(3-0-6) 

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0109 ระบบคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
รวม 15 (11-8-26) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5) 

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

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0104 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
รวม  15 (13-4-28) 
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ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0402 การคิดเละการตดัสินใจ 3(2-2-5) 

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3(2-2-5) 
รวม  9 (7-4-16) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป    ศท 0104  ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)  

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0105 หลักการบญัชี 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0114 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 

วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 
รวม 15 (x-x-x) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ 3(2-2-5) 

พืน้ฐานวิชาชีพ บธ 0106 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 

พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาชีพ(เลือก) บธ xxxx xxxx 3(x-x-x) 

*วิชาเลือกเสรี xx  xxxx xxxx 3(x-x-x) 
รวม 15 (xx-xx-xx) 

 
ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0301 สังคมไทยกับการพัฒนา 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
รวม 9(6-6-15) 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ท – ป  – ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 3(2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0403 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

วิชาชีพ(บังคับ) บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(0-6-3) 
 วิชาการฝึกงาน บธ 0124 การฝึกงาน 3(320) 

รวม 15(7-330-19) 
 

*หมายเหตุ ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2556)โดยไม่ซ้ ากับ 
            รายวิชาเคยเรียนมาแล้ว 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2556  (เอกสารในภาพผนวก) 
 

3.2 ชื่อ  สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา 
2556 2557 2558 

1 นางสาวรจเลข  
สกนธวุฒิ 
3940700157766 

บธ.ม.  
บธ. 

วิทยาการจัดการ 
 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั
สุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลยั
หาดใหญ ่

2554 
 
2545 

พนักงาน
ราชการ 

9 9 9 

2 นายอนันต์ มาลีวดั 
3969900292487 

บธ.ม. 
บธ. 

บริหารธรุกิจ 
 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎยะลา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎยะลา 

2554 
 
2552       - 

9 9 9 

3. นายซ าซูเด็ง มาม ุ
3969900172856 

บธ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑติ 

2546 
พนักงาน
ราชการ 

9 9 9 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 
       ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง 

วิชาการ 
ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 
2556 2557 2558 

1. นางสาธิยา  บือซา 
 

ศษ.ม. 
 
ศษ.บ 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ครูคศ. 
2 

9 9 9 

2. นายสาคร  ปานจีน 
 

ศษ.ม. 
คบ. 

การประถมศึกษา 
การประถมศึกษา 

ครู คศ. 2 9 9 9 

3. นางกาญจนา  เลิศจ ารัสพงศ์ 
 

ศศ.ม. 
 
ค.บ 

หลักสูตรและการสอน 
การศึกษาปฐมวัย 

ครู คศ. 2 9 9 9 

4. นางสาววรรณา  กลางประพันธ์ 
 

ศษ.ม. 
กศ.บ 

จิตวิทยาการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ครู คศ. 2 9 9 9 

5. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
 

รป.ม. 
ศ.บ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ครู คศ. 1 9 9 9 

7 นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
 

กศ.ด. 
 
กศ.ม. 
คบ. 

การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ครู คศ. 2 9 9 9 

8 นางกัญชลิกา กราบไกรแก้ว 
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การจัดการทัว่ไป 
การบัญชี 

ครูผู้ช่วย 9 9 9 

9 นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ 
 

บช.ม. 
บธ.บ 

การบัญชี 
การบัญชี 

ครูผู้ช่วย 9 9 9 

10 นางแวแอเซาะ  อัสมะแอ คบ. 
คอ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ครู คศ. 2 9 9 9 
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              3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง/ 
วิชาการ 

 
สถานท่ีท างาน 

1 นายจรูญศักดิ ์ เวทมาหะ ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกิจ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

หัวหน้าศูนย์ ICT ส านักงาน
ธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

2 น.ส.พิมพาภรณ ์  สีน้ าเงิน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลตันหยงมสั 
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

3 นายสุนทร  หมัดแล ้ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานช านาญการ 

ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดนราธิวาส  

อ.เมือง จ.นราธวิาส 

4 นายซูเพียร  เจะดอเลาะ มธ.บ เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกจิ อาจารย์พิเศษ ประกอบธรุกิจส่วนตัว 

5 นายนุสรณ ์ อ่อนทอง วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ครูค.ศ. 2 โรงเรียนนราสิกขาลัย 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

6 นางพฌิานิกา  ไทยจินดา ศษ.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนนราธิวาส 
อ.เมือง จ.นรา ิวาส 

7 นายอิมรอน จารงค ์ ค.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนนราธิวาส 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

8. นายกตีติ  วงศ์อัครวินทร ์ ศษ.ม. 
คบ. 

การบริหารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ครูคศ. 1 โรงเรียนบ้านลโูบ๊ะกายะ๊ 
อ.ระแงะ  จ.นราธิวส 

9 นางซารอยา  หะยียโูซ๊ะ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านมะนังกาหย ี
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

10 นายซารีฟ  หะยซี าซูดิน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ครู คศ.1 โรงเรียนสวนพระยา 
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

12. นางยูวารียะห์ วานติพันธ์ ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา พนักงานราชการ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

13 นางสาวอารีย์ ธารโิก ศ.ม 
ศ.บ 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

นักวิชาการแรงงาน 
ช านาญการ 

ส านักงานแรงงานจังหวัด 
นราธิวาส 

14 นายพัฒนา โอมประพันธ์ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา พนักงาน 
ราชการ 

โรงเรียนสไุหงโก-ลก 

15 นายโชคชัย หวัดเพชร กศ.บ. วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส์ ครู คศ.2 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาด ี

16 นางสาวอัสณา สาแม วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลโูบะบูโละ 

17 นายสูไฮมิง ลอตังหยง วท.บ. วิชาเอกฟิสิกส ์ ครู คศ.1 โรงเรียนตันหยงมสั 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง/ 
วิชาการ 

 
สถานท่ีท างาน 

18 นางสาวธีมาพร มณีวงค ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ครู คศ.1 โรงเรียนตันหยงมสั 

19 นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ วท.ม. 
 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

ครู คศ.1 สพป.นราธิวาส เขต 3 

20 นายธีระ ชัยวรณ ์ คบ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ครู คศ.1 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ ์

21 นางสาวรดี นฤมติรสุธน กศ.ม. 
วท.บ. 

บริหารการศึกษา 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนพล ู

22 นางสาวมารินี แวเจะ บช.บ. การบัญชี พนักงานราชการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

23 นาง รุสนา ลีมอปาแล บธ.บ. การบัญชี ผู้จัดการ 
ธนาคาร 

ธนาคารอิสลาม 
สาขารือเสาะ 

24 นางสาวปิยนาฎ ปิยนรา บธ.บ. การจัดการทั่วไป ครู คศ.2 โรงเรียนสไุหงโก-ลก 

25 นางสาวปนัดดา มาลยาภรณ ์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป ครู คศ.2 โรงเรียนเวียงสุวรรณ 
วิทยาคม อ. แว้ง 

26 นางสาจรรจิรา นพคณุ บธ.บ. 
สส.ม. 

การจัดการทั่วไป 
สังคมสงเคราะห ์
การศึกษา 

ผู้จัดการ 
อาวุโส 

บริษัทเมทเตอร์เวย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกงานซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ
ที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนก่อนจบการศึกษา 

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนในการด าเนินงานทางธุรกิจ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
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(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา  

ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 2 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จ านวน 15 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ตามข้อก าหนดในคู่มือการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นการท าโครงงานเพ่ือการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

สารสนเทศขนาดเล็กท่ีช่วยสนับสนุนการท างานทางธุรกิจ โดยนักศึกษาเข้าไปวิเคราะห์และออกแบบระบบงานจริง
ในองค์กร SME แล้วน าเสนอข้อก าหนดรายละเอียดระบบสารสนเทศ (System Specification) และนักศึกษา
พัฒนาโปรแกรมตามข้อก าหนดของระบบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

5.2 ผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน มี

ผลงานทีส่ามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ของชั้นปีที่ 3 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

1) ประกาศตารางการท างานโครงงาน 
2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน  
3) จัดท าคู่มือการท าโครงงาน 
4) ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกระบวนการของการด าเนินงาน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) ประเมินผลจากการติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงานตามเกณฑ์การให้คะแนนตามกระบวนการ

ของการด าเนินการจัดท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  

           3)  การน าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

     1.1 ศึกษาค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ - มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 

     1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - กรณีศึกษาให้นักศึกษาบูรณาการกระบวนการในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ปัญหาในงานด้านธุรกิจ  
น าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ 

     1.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือท าธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
ในชุมชน และสร้างสรรค์งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

- มอบหมายให้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบที่สนับสนุนงานในชุมชน และก าหนด
ช่วงเวลาในการส่งงานเพ่ือน าเสนอตามที่ก าหนดทันเวลา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 
   (2) มีจิตส านึกต่อสังคม 
   (3) มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) การสร้างแรงจูงใจ การชักจูง โน้มน้าวให้เห็นคุณค่า และความจ าเป็นในการพัฒนาตน 

(2) กรณีศึกษาตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ประสบความส าเร็จและประสบความส าเร็จในการพัฒนาตน 
   (3) การจัดท าโครงงานเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคม 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตน 
   (2) ตรวจผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
   (3) ตรวจผลการจัดท าโครงการ 

2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
   (2) มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเก่ียวกับสาระส าคัญของ 
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 กระบวนการพัฒนามนุษย์  

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 

 กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา 
   (2) การมอบหมายงานให้อ่าน ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป 
   (3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
   (4) ใช้กระบวนการจิตปัญญา 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
   (2) การตรวจผลงานจาการศึกษาค้นคว้า 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติอย่างเป็นองค์
รวม 

   (2) สามารถพัฒนาสติให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) บรรยายสร้างความคิดรวบยอดในการคิด 
   (2) กรณีศึกษา 
   (3) การจัดท าโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินการน าเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดท าโครงงาน 
   (2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านการพัฒนาจิต 
   (3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและก ากับตนเองของนักศึกษา 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความรัก ปรารถนาดี เอ้ืออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อ่ืน 
   (2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และวางแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและ            
ความรับผิดชอบ 
   (1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และมอบให้แต่ละมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 
   (1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
   (2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความเข้าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

   (2) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการท างานได้ 
  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
   (2) ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการท างาน 
   (3) ฝึกการน าเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุ่ม   
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการท างาน 
   (2) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

 
 2.2  มาตรฐานผลการเรียนวิชาเฉพาะ 

   2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1)  มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
  2)  ตระหนักและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
  3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และท างานด้านคอมพิวเตอร์เป็นทีมได้ 
  4)  สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเอง อันอาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้งต่างๆและ

สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท าได้ 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องประกอบ 
       2) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่นักศึกษาในด้านการท างานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
       3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์มาให้ความรู ้

    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
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2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามระเบียบของผู้เข้าสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม 

 2.2.2  ความรู้  

    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์งานทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของวิชาทีศ่ึกษา 
2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้  
3) สามารถออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ 
4) แสวงหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
5) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิค และพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพคอมพิวเตอร์   

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดให้มีการบรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2) สาธิตขั้นตอนวิธีการใช้งาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
3) สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง 
4) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงาน 
5) ศึกษาดงูานในสถานประกอบการที่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

      1) การทดสอบย่อย 
       2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
      3) ประเมินจากรายงานของนักศึกษา 

 2.2.3 ทักษะทางปัญญา  

   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์และผู้ใช้ 
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนได้ 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2) น าเสนอตัวอย่างผลของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
3) มอบหมายให้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการด้านสารสนเทศจากผู้ใช้  
2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับผู้ร่วมงานได้ 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
4) มีจิตอาสาในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

     ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมกลุ่ม 
2) สถานการณ์จ าลอง 
3) นักศึกษาทดลองปฏิบัติงานจริง 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) ประเมินจากระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน  
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติเพ่ือใช้บอกสถานภาพขององค์กรได้ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) สอนเทคนิคการน าเสนอข้อมูลทางด้านสถิติ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการน าไปใช้กับงานต่างๆ 
2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปสารสนเทศ  
3) น าเสนอผลงาน 

              กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 
ทักษะทางปัญญา 
 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มภาษา      
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร o  o  o   o  o  o 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 o o o o   o  o o   
ศm 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 o o o  o  o  o o  o 
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  o o  o  o o  o  o 
ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน o o   o  o o o o  o 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ์  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 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             
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 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 
ทักษะทางปัญญา 
 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์             
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  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 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต  o o o  o  o  o o o 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายว ิชา 

 
1. คุณธรรม 
จร ิยธรรม 

 
2. ความร ู้ 

 
3. ท ักษะทาง    
ปญญา 

4. ท ักษะความสัมพ ันธ
ระหวาง บุคคล และ

ความร ับผดิชอบ 

5. ท ักษะการวิเคราะห
เชิงต ัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์                     

บธ 0102  หลักการจัดการ                     

บธ 0103 หลักการตลาด                     

บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ                     

บธ 0105 หลักการบัญชี                     

บธ 0106 หลักการเงิน                     

บธ 0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ                     

บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                     

บธ 0109 ระบบคอมพิวเตอร์                     
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จร ิยธรรม 

 
2.ความร ู้ 

 
3. ท ักษะทาง     
ปญญา 

4. ท ักษะความสัมพ ันธ
ระหวาง บุคคล และ

ความร ับผดิชอบ 

5. ท ักษะการวิเคราะห
เชิงต ัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                     
บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                     
บธ 0112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                     
บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                     
บธ 0114 ระบบฐานข้อมูล                     
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                     
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ                     
บธ 0117 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ                     
บธ 0118 การจัดการองค์ความรู้                     
บธ 0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                     
บธ 0120 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                     
บธ 0121 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน                     
บธ 0122 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                     
บธ 0123 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    

บธ 0124 การฝึกงาน 
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1. คุณธรรม จริยธรรม    
  
     1) มีระเบยีบ วินัย ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
     2) ตระหนกัและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
     3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และท างาน

ด้านคอมพิวเตอร์เป็นทีมได ้
     4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเอง  อัน

อาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้งต่าง ๆ  และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควร
กระท าได้ 

2. ความรู้       

      1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของวิชาที่
ศึกษา 

      2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ
เบื้องต้นได้  

      3) สามารถออกแบบ ติดต้ัง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องต้นได้ 
      4) แสวงหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

5) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิค และพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัต ิ
วิชาชีพคอมพวิเตอร์   

3. ทักษะทางปัญญา   
       1) สามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง 

หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ใช้ 
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทใน

ชุมชนได้ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1) สามารถสื่อสารเพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการด้านสารสนเทศจากผู้ใช้  
      2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับผู้ร่วมงานได้ 
      3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
      4) มีจิตอาสาในการให้บรกิารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน     

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมลูทางสถิติเพื่อใช้บอกสถานภาพของ
องค์กรได้ 

       3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

       4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 



หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2556  วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส  -31- 

 

หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

(1) สุ่มทวนสอบในบางรายวิชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภาวิชาการ 
(2) มีการประเมินข้อสอบโดยเจ้าหน้าที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ติดตามผลการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(2) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  เกี่ยวกับความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า  2.00 จากระบบ 4 ระดับ 

คะแนนหรือเทียบเท่า 
               3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ  ไว้ในข้อ   3.2.1  และ   3.2.2  ยื่นค าร้องแสดง  ความจ านง

ขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล  ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ืออนุมัติให้อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน ก่อนเปิดการศึกษาทุกภาคเรียน ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับอนุปริญญา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

          (2) การสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการใน
องค์กรต่างๆ 

 (3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) มีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 
(2) มีการสนับสนุนให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจัยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ดูแลและก ากับการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน การ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู้สอน งบประมาณ 
1.2 ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน้าสาขาวิชา ได้แก่ การจัดท า

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
1.4 จัดการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบในสาขาวิชาให้ได้มาตรฐาน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรรจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และรายไดจ้ากเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดท า
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เช่น สนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษา สนับสนุนการฝึกงาน สนับสนุนการศึกษาดู
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งานของนักศึกษา เป็นต้น 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ใช้อาคารสถานที่ตลอดจนครุภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและหน่วยจัดการศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- โต๊ะเรียนแบบเลคเชอร์   180  ตัว 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   70 เครื่อง 
- โต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 80 ชุด 
- เครื่องพริ้นเตอร์     2 เครื่อง 
- เครื่องแสกนเนอร์     1 เครื่อง 
- เครื่องเล่นวีดีโอเทป     1 เครื่อง 
- เครื่องฉาย  LCD Projector 2   เครื่อง 
  -หอ้งปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 1ห้อง 
 -ระบบเครื่องเสียงห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1ชุด 
- ชุดไมโครโฟน      40 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ     6 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 1ชุด 
2.2.2. ห้องสมุด  
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร 

สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  และด้านอื่นๆ ทุกสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน จ านวนทั้งสิ้น 17,645  เล่ม ประกอบด้วย 
- หนังสือภาษาไทย จ านวน 15,834 เล่ม 
- หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน    139 เล่ม 
- วารสาร/นิตยสาร       จ านวน    113   เล่ม 
- วารสารต่างประเทศ  จ านวน     78 เล่ม  
- พระราชนิพนธ์            จ านวน    89   เล่ม 
- รายงานการวิจัย          จ านวน    35   เล่ม 
- สื่อโสต/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1,357 รายการ 

ซึ่งจ าแนกเป็นหนังสือของหมวดคอมพิวเตอร์ ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น  
2,156 เล่ม ประกอบด้วย 
       - หนังสือภาษาไทย      จ านวน 2,135 เล่ม  

                 - วารสาร                  จ านวน     21 เล่ม 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2) ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการให้บริการสื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่ยังไม่

เพียงพอ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ด าเนินการดังนี้ 
1) ส ารวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
2) ดูสถิติการยืม-คืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกภาคเรียน 
3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา 

3. การบริหารคณาจารย์ 
       3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
           มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสนับสนุนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน  มีการประชุม

ร่วมกันเพ่ือการวางแผนจัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ พ.ศ.2547 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  และมีความรู้ด้านการใช้

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
(1) ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดประชุมผู้ประสานงานที่ประจ าอยู่ตามหน่วยจัดการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(2) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
           มีกลุ่มงานจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ท าหน้าที่รับเรื่องอุทธรณ์ต่างๆ ของนักศึกษา  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต  

(1) มีการจัดท าวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปีการศึกษา 
(2) น าผลที่ได้จากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการ TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ80 ของตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด 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 ที่สอดคล้องกับกรอบ
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 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน  มคอ  .3  อย่างน้อยร้อยละ   25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 

X 
 

X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 



 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2556  วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส  -36 - 

 
 

(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. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และ
ให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อไป 

   ด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานต่อไป 

 

1 2.  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา 
(2) ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
(3) การสังเกตการณข์องผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม  
(1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคล้องของความรู้ที่เรียนกับงานท่ีท า 
(2) ความต้องการของสถานประกอบการในด้านองค์ความรู้ของหลักสูตร 
(3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
(1) มีการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร 
(2) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกป ี
(3) มีการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) ทุก 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทุก 4 ปี 

(2) จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทุก 4 ปี 
(3) ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2556  วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส  -39 - 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มภาษา 
ศท 0101           ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
           Thai for Communication 
ค าอธิบายรายวิชา 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความส าคัญ การฟังเชิงลึก 
การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือหาข้อมูลจ าเพาะ ทักษะการส่งสาร การ
พูด การพูดต่อสาธารณะ การน าเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การย่อความ การเขียนรายงาน 
การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
ศท  0102                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1             3(2-2-5) 
                                        English for Communication 1 
ค าอธิบายรายวิชา  

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 
ศท 0103                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2             3(2-2-5) 
                                         English for Communication 2 
ค าอธิบายรายวิชา 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลางส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 
ศท  0104                           ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

English Speaking and Writing Skills 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มี
อิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างระดับสูง 
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ศท 0105                                  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                     3(2-
2-5) 

Languages of Neighboring Countries 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เลือกศึกษาภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน เช่น ภาษาเขมร (Kmer 
Language) ภาษาจีน (Chinese)  ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษาพม่า 
(Burmese) เป็นต้น 

ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ  ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  การทักทายและกล่าวลา   แนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การกล่าวค าขอ
โทษและขอบคุณ การบอกความจ าเป็นฉุกเฉิน  ฟังและให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า   แสดงความรู้สึก  และแสดง
ความคิดเห็น  ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในภาษา     
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
ศท 0201                     การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) 

        General Education for Human Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง  
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง   การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ 
 
ศท 0202                                      มนุษย์กับวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

Human and Culture 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม 
(Socialization) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณค่าและความหมาย
ของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา 
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ศท 0203                                      สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
Aesthetic Appreciation 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ  ความส าคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต  ประสบการณ์ทาง
ความงามจากการเคลื่อนไหวร่างกาย  ความงามจากการมองเห็น  ความงามจากการได้ยิน  การตัดสินคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์  รับรู้ความงามและชื่นชมผลงานด้านทัศนศิลป์  ดนตรีและศิลปะการแสดง  ความสัมพันธ์ของศิลปกรรม
ท้องถิ่นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 
 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 
ศท 0301                                จังหวัดศึกษา             3(2-2-5) 

                          Province Studies 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน  ในด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ทรัพยากรสังคม  
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและสินค้า  พืชพรรณ  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
ประเพณี  ศาสนา  บุคคลส าคัญ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 
 
ศท 0302                             สังคมไทยกับการพัฒนา            3(2-2-5) 

                   Thai Social and Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สั งคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา  ลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)  
 
ศท 0303                            อาเซียนศึกษา            3(3-0-6) 

                         ASEAN Studies 
ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และผลกระทบ การสังเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ศท 0401                            เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 

Information Technology for Learning 
ค าอธิบายรายวิชา  
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแก รมระบบและ
โปรแกรมประยุกต์   ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการน าเสนอ  บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ
ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม  จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ศท 0402                                     การคิดและการตัดสินใจ             3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมาย  ความส าคัญของการคิด  กลไกทางสมอง  การพัฒนาการคิดของมนุษย์   การคิดรูปแบบต่าง ๆ  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย  กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ข้อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝึกทักษะการคิด 
 
ศท 0403                                     ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

Life and Environment 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ศท 0404                                     วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต    3(3-0-6) 

Science for Life 
ค าอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์  การใช้หลักวิทยาศาสตร์ความ
สมเหตุสมผลเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 
บธ 0101              หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Principles of Economics 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
และความยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การก าหนดราคาและ 
ผลผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การบริโภค การออม และการลงทุน  การค้า
ระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 
บธ 0102                                              หลักการจัดการ    3(3-0-6) 

Principles of Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิค
ต่างๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
 
บธ 0103                                                 หลักการตลาด    3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด การตลาด 
กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วน
ประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมส าหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
กิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บธ 0104                                       กฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6)            
Business Law 

ค าอธิบายรายวิชา 
 การตีความ การอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บุคคล ทรัพย์ นิติกรรมและสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก 
สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า สัญญาตัวแทนและ
นายหน้า ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
บธ 0105                                       หลักการบัญชี        3(2-2-5) 

Principles of Accounting 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติแม่บทบัญชี หลักการบัญชี วิเคราะห์การค้า บันทึกรายการในสมุดรายรับขั้นต้น สมุดบัญชีแยก
ประเภท จัดท างบทดลอง การปรับปรุงปิดบัญชีและกระดาษท าการ การท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการ
ซื้อมาขายไป และการบัญชีส าหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม คุณธรรมจริยธรรมวิชาการบัญชี 
 
บธ 0106     หลักการเงิน     3(3-0-6) 

 Principles of Finance 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงิน 

เบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา  การวิเคราะห์ 
โครงการการลงทุน การจัดการหาเงิน ต้นทุนเงินทุน และโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
 
บธ 0107                                        โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

Business Program Package 
ค าอธิบายรายวิชา   
             ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน 
ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การ
แทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม  
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บธ 0108              ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
Management Information System 

ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลในองค์กรธุรกิจ การจัดเก็บและการน าข้อมูลมาใช้ทั้งในระบบเดิม (Manual) 
และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ หลักการการบริหารสารสนเทศ ทฤษฎีการจัดองค์กร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในองค์กร  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ 
วิชาบังคับ 

บธ 0109             ระบบคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
Computer System 

ค าอธิบายรายวิชา   
           การศึกษาความเป็นมาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบและหน้าที่การท างานของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การจัดเก็บข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล  
วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 
บธ 0110                  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 

Introduction Computer Programming 
ค าอธิบายรายวิชา   
          การเขียนผังงาน ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระท า
การ ค าสั่งในการควบคุมการท างาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย อาร์กิวเมนต์ วิธีการน าข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียน
โปรแกรมเพ่ือท างานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ  
 
บธ 0111              โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี    3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithm 
ค าอธิบายรายวิชา   
          ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ต้นไม้ 
กราฟ เครือข่าย การน าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงล าดับ ค้นหาข้อมูล การประยุกต์ใช้
โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาท่ีก าหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูล
และข้ันตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาในงานธุรกิจ 
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บธ 0112            เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5) 
Introduction to Computer Network 

ค าอธิบายรายวิชา   
           ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบส าคัญในการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลในแบบ
ต่างๆ การมัลติเพล็กซิง สถาปัตยกรรมการสื่อสาร การควบคุมการส่งข้อมูล การหาเส้นทางส่งข้อมูล ประเภทของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
บธ 0113             การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    3(2-2-5) 

System Analysis and Design 
ค าอธิบายรายวิชา   
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความจ าเป็นขอบข่าย
ของการวิเคราะห์ ออกแบบงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน วัฏจักรของระบบ วิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 
การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบ เครื่องที่ใช้ในการออกแบบระบบ ลักษณะ
ของการออกแบบระบบที่ดี การจัดท าเอกสารประกอบการออกแบบ  
 
บธ 0114            ระบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) 

Database System 
ค าอธิบายรายวิชา   
          ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การจัด
โครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การเรียนรู้และการใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล 
ระบบป้องกันความม่ันคงของข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดการฐานข้อมูล 
 
บธ 0115                การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    3(2-2-5) 

Web Base Programming 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดท าหน้าเว็บ และการ
เชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย เอชทีเอมแอลและซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่างๆ ส าหรับการพัฒนาแอพลิเค
ชันบนอินเตอร์เน็ต สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน หลักการท างาน และการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่ง
ไคลเอนต์ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ๊กกี้ การ
พัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต ความมั่นคงและ
แนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ 



 
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2556  วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส  -47 - 

 
 

 
บธ 0116                โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ   3(0-6-3) 

Computer Project for Business 
ค าอธิบายรายวิชา   
          ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยน าความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ โดยฝึกการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพ 
วิชาเลือก 

 
บธ 0117          การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Business Printing Design 
ค าอธิบายรายวิชา   
   ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือจัดรูปแบบเอกสารและออกแบบ
สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการท าธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ 
แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดท าด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การท าการตลาด
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat  ที่นิยม ส่ง
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพ่ือลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้ 
 
บธ 0118                 การจัดการองค์ความรู้    3(2-2-5) 

Knowledge Management 
ค าอธิบายรายวิชา   
                 ศึกษานัยส าคัญของสังคมที่มีความรู้เป็นพ้ืนฐาน ( Knowledge – Based Society ) การเชื่อมโยงความรู้ 
กับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา การจัดระบบความรู้ การบริหาร
จัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รวมทั้งการก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
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บธ 0119                 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย    3(2-2-5) 
Multimedia Technology 

ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษารูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้
เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่างๆ 
บธ 0120                   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 

Electronic Commerce 
ค าอธิบายรายวิชา   
           หลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการ
เบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
 
บธ 0121                การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 

Supply chain management 
ค าอธิบายรายวิชา   
           ความหมายและบทบาทการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์
ของธุรกิจ เครื่องมือและทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาผลลัพธ์ที่หลากหลายของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การ
ให้บริการลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การพิจารณาผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิ
สติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการจัดการโลจิสติกส์ 
การจัดซี้อในโซ่อุปทาน การจัดองค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและประเด็นความร่วมมือกัน
ภายในบริษัท และระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 
บธ 0122  กฎหมายและจริยธรรมในการท างานด้านสารสนเทศ  3(3-0-6) 

Legal and Ethical in Information Technology Working 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ในอาชีพ 
คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจตคติทีดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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บธ 0123                              การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
Object-Oriented Programming 

ค าอธิบายรายวิชา   
 ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออปเจก และองค์ประกอบต่างๆ 
ของออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม การน าคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ 
การใช้เอพีไอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วย
พัฒนาเพื่อทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ ด้วยภาษาท่ีก าหนด 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ 

วิชาการฝึกงาน 
 
บธ 0124                การฝึกงาน     3(320) 

Practicum 
ค าอธิบายรายวิชา   
           ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน เริ่มจากการจัดท าแผนการฝึกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ การประเมินผลการ
ท างาน และการปรับปรุงคุณภาพงานภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์  
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการแก้ไข 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ: Associate of Science Program in Business 
Computer 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration 
Program in Business Computer 

เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตรและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(มคอ.) 

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

ชื่อเต็ม 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตรและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(มคอ.) 

ชื่อย่อ 
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.วท. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ชื่อย่อ 
ชื่อย่อ (ไทย)  :  อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตรและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(มคอ.) 

ปรัชญาหลักสูตร 
เป็นผู้ช านาญการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ปรัชญาหลักสูตร 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกชุมชนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็น
ผู้ช านาญงานด้านคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมคุณค่าเพ่ือการสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน
มิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา 
และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน 
- เน้นความต้องการของชุมชน 
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วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ในการน า 
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
2. เพื่อให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พัฒนาและสามารถ 
แก้ปัญหาด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ สืบค้นขอ้มูลและ
วิเคราะห์ปัจจยัทางธุรกิจได้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
ขยันหมั่นเพียร ด้วยความส านกึในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ่
หน้าที่และสังคม 
4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการ 
เรียนรู้ การปฏบิัติงาน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชพีคอมพิวเตอร์ 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคอมพิวเตอร์ และหลักการทาง
ธุรกิจ 
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานใน
ธุรกิจ 
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและประสานการท างานรว่มกับหน่วยงานองค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ 
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

- เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน 
- เพื่อให้หลกัสูตรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถเทียบโอนหลักสูตรเข้าสู่
สถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 

การคิดหน่วยกิต 
  1. รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

  2. รายวิชาภาคปฏิบัต ิที่ใช้เวลาฝึกทดลอง ไมนอ้ยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากบั 1 หนว่ยกิตระบบทวภิาค 
  3. การฝกึงานหรอืการฝกึภาคสนามที่ใช้เวลาฝกึไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มค่ีา
เท่ากบั 1 หนว่ยกิตระบบทวภิาค   

การคดิหน่วยกิต 
   1. รายวิชาภาคทฤษฎ ีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  2. รายวิชาภาคปฏิบัต ิที่ใช้เวลาฝึกทดลอง ไมน้อยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค   

 

โครงสร้างหลักสูตร 
      1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           30  หน่วยกิต 
      2.  หมวดวิชาเฉพาะ                 57  หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน                    21  หนว่ยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน            36  หนว่ยกิต 
      2.2.1 วิชาบังคับ           24  หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่ 30  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชพี ไม่น้อยกวา่           24        หนว่ยกิต 
     2.2 วิชาชพี  ไม่น้อยกวา่           36        หนว่ยกติ    
 2.2.1  วิชาบังคับ                            24        หน่วยกิต 
 

1. วิชาแกน เป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2. วิชาเฉพาะด้าน เป็นวิชาชพี 
เพื่อความเหมาะสม และมีความสอดคล้องการ
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร ์
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     2.2.2 วิชาเลือก              9  หนว่ยกิต 
     2.2.3 วิชาการฝึกงาน       3  หนว่ยกิต 
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี              3  หนว่ยกิต 

 2.2.2  วิชาเลือก                        9         หน่วยกิต 
 2.2.3  วิชาการฝึกงาน                        3         หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า                     3         หน่วยกิต 

 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป       30   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

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

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

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

ศท 0104 
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

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

ศท 0105 
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
(ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ) 3 (2-2-5) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

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

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

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

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

 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0101 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for mmunication 3(2-2-5) 

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

ศท 0103 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
English for Communication 2 

3 (2-2-5) 

ศท 0104 
ทักษะการพูดและเขยีนภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Writing Skills 3 (2-2-5) 

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

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร9์หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0201 
การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human 
Development 

3 (2-2-5) 

ศท 0202 
มนุษย์กับวัฒนธรรม 
Human and Culture 

3 (3-0-6) 

ศท 0203 
สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3 (3-0-6) 
 

 
ปรับตามตามเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร

อนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555ของวิทยาลัยชมุชน 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision 
Making 

3 (2-2-5) 

ศท 0302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้
Information Technology 
for Learning 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต 
Science and Life  
Development 

3 (3-0-6) 

ศท 0304 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0401 จังหวัดศึกษา 
Province Studies 

3 (2-2-5) 

ศท 0402 วิถีไทย 
Thai Living 

3 (3-0-6) 

ศท 0403 สังคมโลก 
Global Society 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
Low and Human Right 

3 (3-0-6) 

 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            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) 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์12หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information Technology for 
Learning 

3 (2-2-5) 

ศท 0402 การคิดและตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (3-0-6) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต 
Science for Life 

3 (3-0-6) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
      1) วิชาแกน                21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

วท0201 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

วท  0202 หลักการจัดการ 
Principles of 
Management 

3(3-0-6) 

วท  0203 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

วท  0204 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

วท  0205 หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

วท  0206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
วท  0207 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Management 
Information System 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
      1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ              21หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

บธ0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

บธ  0102 หลักการจัดการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

บธ  0103 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

บธ  0104 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

บธ  0105 หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(2-2-6) 

บธ 0106  หลักการเงิน 
Principles of Finance 

3(3-0-6) 

บธ  0107 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
Business Program Package 

3(3-0-6) 

บธ  0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information System 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) 
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   2) วิชาเฉพาะด้าน                   36 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาบังคับ                   24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
วท0208 องค์ประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร์ 
Computer System 

3(2-2-5) 

วท0214 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming 1 

3(2-2-5) 

วท  0210 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธ ี
Data Structure and 
Algorithm 

3(3-0-6) 

วท  0211 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Introduction to Computer 
Network 

3(2-2-5) 

วท  0213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

วท  0212 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(2-2-5) 

วท0209 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

วท  0215 เทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ต 
Internet Technology 

3(2-2-5) 

2) วิชาชีพ                               36 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาบังคับ                   24 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ0109 ระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer System 
3(2-2-5) 

บธ0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
Introduction Computer 
Programming 

3(2-2-5) 

บธ  0111 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

บธ  0112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer 
Network 

3(2-2-5) 

บธ0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

บธ  0114 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(2-2-5) 

บธ  0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Base Programming 

3(2-2-5) 

บธ  0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 
Computer Project for Business 

3(0-6-3) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) 

***หมายเหตุ*** 
1. ในรายวิชาองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น วิชา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์1 เปลี่ยนชื่อเป็น 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

3. ในรายวิชาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น วิชา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

4. ในรายวิชาการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ หลักสูตรเก่า น(ท-ป-

ศ)3(3-0-6)แก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง

เป็น น(ท-ป-ศ)3(2-2-5) 
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     2.2 วิชาเลือก                        9 หน่วยกิต 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
วท 0216 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 

Selected Topic in Business 
Computer1 

3(2-2-5) 

วท  0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 
Selected Topic in Business 
Computer2 

3(2-2-5) 

วท  0218 องค์การและการจัดการ 
Organization Management 

3(3-0-6) 

วท  0219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3(3-0-6) 

วท0220 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
Decision Support System 

3(3-0-6) 

วท  0221 ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
บัญชี 
Accounting and Financial 
Information System 

3(2-2-5) 

วท  0222 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Information 
System 

3(2-2-5) 

วท0223 การพัฒนางานบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

วท  0224 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Commerce 

3(2-2-5) 

วท0225 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ 
Business Printing Design 

3(2-2-5) 

        2.2 วิชาเลือก                   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
บธ0117 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ 

Business Printing Design 
3(2-2-5) 

บธ0118 การจัดการองค์ความรู้ 
Knowledge Management 

3(2-2-5) 

บธ 0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

บธ  0120 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

บธ0121 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
Supply chain management 

3(3-0-6) 

บธ0122 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Legal and Ethical in Information 
Technology Working 

3(3-0-6) 

บธ 0123 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านคอมพวิเตอร์ 
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      2.3  วิชาการฝึกงาน            จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
วท 0229 การฝึกงาน 

On the job Training 
3(200) 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
วท  0226 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming 1 

3(2-2-5) 

วท0227 การประกอบธุรกิจ 
Business Operation 

3(3-0-6) 

วท  0228 โครงงานพิเศษ 
(ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ) 

3(0-6-3) 

 
    2.3 วิชาการฝึกงาน            จ านวน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0124 การฝึกงาน 

Practicum 
3(320) 

 

 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ และให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ได้
อย่างครบถ้วน 
 

***หมายเหตุ*** 
- ในรายวิชาการฝึกงาน หลักสูตร
เดิม น(ชั่วโมง)3(200)แก้ไขใน
หลักสูตรปรับปรุงเป็น น
(ชั่วโมง)3(320) 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
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    รายงานการประชุม 
สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันพฤหัสบดีที่   ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
................................................................................................................... 

     
ผู้เข้าประชุม ๑. นายไสว                   ชินพงษ ์      ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
                     ๒.  นายวุทธิศักดิ์              โภชนุกูล                กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๓.  ผศ.สุรินทร์                 พรหมชัย                       กรรมการสภาวิชาการ 
 ๔.  นางนิพพา               ประทุมวัลย์                    กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๕.  นายอดีนันต์               นูเตะ                            กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๖.  นายมูฮ ามัด                ภูยุทธานนท์                   กรรมการสภาวิชาการ 
                     ๗.  นายสมพร                  ด าหนูอินทร์               กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
  
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 

๑.  นายราตรีสวัสดิ์   ธนานันต์       กรรมการสภาวิชาการ 
๒.  นายอรุณ                  สารบัญ                          กรรมการสภาวิชาการ 

              
ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑.  นางสาวธญารัศศ์     ทองทับ      คร ูคศ.๑ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.   
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                ๑.๑       การรับสมัครพนักงานราชการขิงวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 

                             ด้วยส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการทั่วประเทศระหว่างวันที่  

๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในสว่นของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับสมัครนักวิชาการศึกษา ๑ ต าแหน่ง ซึ่งวันนี้จะสิ้นสุดการ
รับสมัครซึ่งมีผู้สนใจสมัครจ านวนมาก 

                ๑.๒       การเปิดห้องเรียนส าหรับนักศึกษาห้องเรียนบางขุนทอง 

                             ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จะด าเนินการเปิดห้องเรียนส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับผู้สนใจศึกษาห้องเรียนบางขุนทอง ซึ่งคาดว่าจะจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนโคกหมู  ต. บางขุนทอง ในภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖ 

                 ๑.๓       ขอขอบคุณกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนจากการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม   

 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
                        ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ งานเลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ หน้า จึงน าเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
มติ       ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง การเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และ “ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นราธิวาสยิ้ม”     
                                   ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
                                ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นราธิวาสยิ้ม” ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ หมู่ ๓ บ้านปาลอ
บาต๊ะ ต าบลลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา กิจกรรม
ละเล่นระบายสี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ   
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วาระท่ี ๔.๒   เรื่องรายงานผลการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
              ตามที่กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาระหว่างวันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๕๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการได้ด าเนินการสอบวัดความรู้
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และจะด าเนินการปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๖  
มติ             ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๓  เรื่อง ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (จากการรายงานผลด้วยวาจา) 
สรุปเรื่อง 
                   ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดย
มีคณะกรรมการประเมินจ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัน     เดชพิชัย                    ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต       เลิศพงษ์สมบัติ           กรรมการ 
๓. นางกันยปริณ     ทองสามสี                                กรรมการและเลขานุการ 

                ทั้งนี้จากการรายงานผลด้วยวาจา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จากคณะผู้ประเมิน วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสได้ผลการประเมินในภาพรวมในระดับ ดีมาก (คะแนน  ๔.๗๗ จากคะแนนเต็ม ๕ ) พร้อมกันนี้คณะผู้ประเมิน
ได้เสนอจุดเด่นและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะส าหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้น าไปปรับปรุง
พัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป  
มติ             ที่ประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
            วาระท่ี ๕.๑  พิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตามกรอบ 
                           มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สรุปเรื่อง 
            ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเสนอพิจารณาการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 
๔ หลักสูตร คือ 
         ๑.หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
         ๒.หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
         ๓.หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
         ๔.หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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         กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙(๒)ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร คุณภาพทางการศึกษา การเปิดสาขาวิชา 
การเปิดหลักสูตร และการด าเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต่อผู้อ านวยการ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มติ     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ทั้ง ๔ สาขาวิชา ทั้งนี้ขอให้วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาสไปด าเนินการปรับแก้โดยตั้งเป็นคณะกรรมาธิการด าเนินการปรับแก้เพ่ือให้รูปแบบและเนื้อหาสาระ
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป 
         - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน้า ๔๕ 
         - สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรวจค าผิด 
         - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ลบตาราง (เพราะรูปแบบจะได้เหมือนสาขาอ่ืนๆ) 
         - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ลบตาราง (ค าอธิบายรายวิชา) 
         - รูปแบบความเรียบร้อยในภาพรวม 
         - Mapping  วิชาการคิดน าทั่วไป   
                      - เรียงไม่เหมือนกัน 
                      - จัดกลุ่มไม่เหมือนกัน 
                      - บางสาขา มี ๒ รอบ 
                      - ค าน าสารบัญบางสาขายังไม่มี 
        
     ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืนๆ  
   -- ไม่มี-- 
 
                     ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.        
        

 
                                
                              (นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ)                              (นายสมพร  ด าหนูอินทร์) 
                                  ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ 
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  อาคารส านักงานบริหารงานกลาง ชั้น ๒  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

………………………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 ๑.   นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน        ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒.  นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓.  ร้อยต ารวจโทนริศ  สายแก้ว                       กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔.  นายสุรชิต  ธารประสพ                    กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๕.  นายธีระ   อัครมาส                     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๖.  นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๗.  ว่าที่ร้อยโทดิลก  ศิริวัลลภ        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๘. นายศุภชัย  รุ่งอารยะทรัพย์                           กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๙.  ผศ. ประทีบ  หมวกสกุล        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

             ๑๐. นายไสว  ชินพงษ์         กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑.  นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์        กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒.  นางกรรณิกา  ด ารงวงศ์                     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓.  นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์                                  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
     นายสาคร  ปานจีน                                        ครู คศ  2 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
                   ประธานได้เปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                             ( ไม่มี)     
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 

สรุปเร่ือง 
   ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม๒๕๕๖ 
นั้น  งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน   ๙   หน้า  จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุมคร้ังนี้   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
มติ        รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เร่ืองสืบเนื่อง   
                                      -ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
           วาระที่ ๔.๑   เร่ือง การเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีและ"หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขนราธิวาสยิ้ม"    
                       ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖      
สรุปเร่ือง  

       ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  
"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข นราธิวาสยิ้ม" ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ ๓  
บ้านปาลอบาต๊ะ   ต าบลลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส   โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์ 
การรับสมัครนักศึกษา  กิจกรรมละเล่นระบายสี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก                           
มติ          รับทราบ 
 
วาระที่ ๔.๒  เร่ือง ผลการการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (จากการรายงานผลด้วยวาจา) 

สรุปเร่ือง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  
โดยมีคณะกรรมการประเมินจ านวน ๓ ท่าน ดังน้ี 
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๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย  ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  กรรมการ 
๓.  นางกันยปริณ  ทองสามสี   กรรมการและเลขานุการ 

                    
                          ทั้งนี้จากการรายงานผลด้วยวาจา  ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จากคณะผู้ประเมิน วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสได้ผลการประเมินในภาพรวมในระดับ ดีมาก (คะแนน ๔.๗๗ จากคะแนนเต็ม ๕)  พร้อมกันนี้คณะผู้ประเมิน 
ได้เสนอจุดเด่นและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะส าหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป    

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ      

 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ 
                นายศิริศักดิ์  หวังธรรมมั่ง  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้ข้อเสนอแนะ 
                  - ศึกษาตัวที่ดี/ ไม่ดี น ามาปรับ 
                  - ควรท าโครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน 
                นายนริศ  สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ชื่นชมมุกดาหาร 
                ผศ.ประทีป  หมวกสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้ข้อเสนอแนะ 
                  - ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประกาศประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนรับทราบ 
                  - ข้อเสนอแนะการประเมินต้องด าเนินการทุกข้อเสนอแนะ แก้ไขให้หมดโดยให้สภาเห็นชอบ 
                  - ครอบครัวยากจนในอ าเภอเมือง 56 ครัวเรือน / 1,000 กว่า ครัวเรือนทั่วจังหวัดนราธิวาส น ามาพัฒนา 
                    อาชีพ 
                นายดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ให้ข้อเสนอแนะ 
                   - ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนามบินบ้านทอน รองรับอาชีพ เพื่อเปิด 
                      ประตูสู่อาเซี่ยน 
                   - จังหวัดเคลื่อนที่ควรมีจุดเด่นจะได้น าเสนอผู้ว่า นายกกาชาด 
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 วาระที่ ๔.๓ เร่ือง แผนจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

สรุปเร่ือง  

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

 ในการน้ี กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ได้น าเสนอ

แผนจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

มติ            รับทราบ      ข้อสังเกต   
                 นายธีระ  อัครมาส  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้ข้อเสนอแนะ 
                       - หลักสูตรไม่มีสาขาวิชาการเกษตร ต่อไปควรปรับให้มีเร่ืองเกษตรด้วย 
                       - ก าหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  
                นายอชิพล  พชรพงศ์พลิน  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสข้อเสนอแนะ 
                      - หลักสูตรคอมพิวเตอร์  200 คน  
                      - ควรกระจายตาม Area base  ไม่ใช่  Teacher  base 
                      - นโยบาย   กลุ่ม  คนเรียน  ต้องสัมพันธ์กัน  ควรเน้น  Focus  group 
                      - แต่ละหน่วยจัดควรมีแผนของหน่วยจัดด้วย 
                      - หลักการ  ผู้บริหารหน่วยจัดควรน าเสนอวิธีการ หลักสูตรการสอนและเร่ืองอ่ืนๆให้เสนอตาม 
                         ขั้นตอน 
 
วาระที่ ๔.๔      เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน 
สรุปเร่ือง   

 ด้วยส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับวิทยาลัยชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   

ในการน้ีกลุ่มงานแผนและงบประมาณ จึงน าเสนองานผลการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน   
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มติ           รับทราบ    ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบเสนอให้นักศึกษากลับมาช่วยวิทยาลัยชุมชนได้และใช้บริการวิทยาลัยชุมชน

ได้ 
2. ท าหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
3. หลักสูตรสังคมควรเก็บค่าลงทะเบียนสูง       

 
วาระที่ ๔.๕ เร่ือง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

สรุปเร่ือง 

 ตามมติที่ประชุมสภาคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการของ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน สรุปรายละเอียดดังน้ี 

  

 รายงานการเดินทางไปราชการของ นายไสว  ชินพงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ ไปราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและพัสดุของวิทยาลัยชุมชนประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้าน

การเงินและพัสดุของวิทยาลัยชุมชน ผลที่ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของวิทยาลัยชุมชน 

รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่ ๔.๖ เร่ือง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
        ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   

 

สรุปเร่ือง 
                 ตามหนังสือ  จากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่  ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
                 งานแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว     
                 งานแผนและงบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ได้รับ
จัดสรร ๒๖,๑๐๒,๐๗๓.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๗,๘๓๐,๒๗๓.๓๔ 
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๑,๙๕๐,๗๙๗.๕๔ บาท 
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(หน่ึงล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๙,๗๘๑,๐๗๐.๘๘ บาท (เก้า
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เงินคงเหลือ ๑๖,๓๒๑,๐๐๒.๑๒ บาท (สิบหกล้านสาม
แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองบาทสิบสองสตางค์) แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
                       ๑. แผนการจัดการศึกษา ได้รับจัดสรร ๑๐,๕๕๙,๗๑๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
บาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๒,๘๓๕,๒๗๑.๘๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบ
สตางค์) เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๖๖๑,๙๑๗.๕๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมเบิกจ่าย
ไปแล้วทั้งสิ้น ๓,๔๙๗,๑๘๙.๓๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เงิน
คงเหลือ ๗,๐๖๒,๕๒๐.๗๐ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
                       ๒. แผนบริการวิชาการ ได้รับจัดสรร ๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ  ๙๘๔,๒๐๐.๐๐ 
บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
        ๓. แผนวิจัย ได้รับเงินจัดสรร ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะ
เดือน ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ  ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
                     ๔ แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ 
บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงินคงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   
                     ๕. แผนบริหารจัดการ ได้รับจัดสรร ๙,๘๓๔,๓๑๗.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๔,๙๐๓,๘๐๑.๕๔ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามพันแปดร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสี่สตางค์) เบิกจ่าย
เฉพาะเดือน ๑,๒๘๘,๘๘๐.๐๔ บาท (หน่ึงล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) เบิกจ่ายไปแล้ว
ทั้งสิ้น ๖,๑๙๒,๖๘๑.๕๘ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดแปดสตางค์) เงิน
คงเหลือ ๓,๖๔๑,๖๓๕.๔๒ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) 
                      ๖. แผนงาน: แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับจัดสรร ๒,๖๖๘,๕๙๐.๐๐ บาท (สองล้าน
หกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  ๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  เงิน
คงเหลือ ๒,๕๗๗,๓๙๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
                      ๗.แผนงาน: สร้างความรู้ สร้างอาชีพ ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๕,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพัน
สองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสม ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเฉพาะเดือน ๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท เงิน
คงเหลือ ๒,๕๗๗,๓๙๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
มติ            ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ ๔.๗ เร่ือง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

สรุปเร่ือง 
                       งานการเงิน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอรายงานสรุปยอดรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕   
                      เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  มียอดยกมาจ านวน ๙๗๑,๗๑๙.๕๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
บาทห้าสตางค์) รวมรายรับของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๔๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) หักด้วยรายจ่ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๓๓,๓๘๗.๗๕ บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) หักยอดลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) รวมยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๐.๐๐ บาท ดังนั้น  ยอดคงเหลือสุทธิของ
เงินรายได้สถานศึกษาประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑,๓๔๘,๐๓๑.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน
สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)    
มติ       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           วาระที่ ๕.๑       พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
สรุปเร่ือง 

 ข้อเท็จจริง  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ขอเสนอพิจารณาการพัฒนา

หลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน  ๔  

หลักสูตร คือ   

๑.  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๒.  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

๓.  หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๔.  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ข้อ๑๑(๒) ก ากับดูแลให้วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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             ข้อเสนอแนะ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้น าเสนอวาระการ
ประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖  
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโดยให้ด าเนินการปรับแก้ค าผิดและรูปแบบให้เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันทั้งสี่สาขาวิชาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสต่อไป  
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน ๔ หลักสูตร  

 
มติ      ที่ประชุมอนุมัต ิ ข้อเสนอแนะ  
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาไม่มีให้นักศึกษาบูรณาการไปใช้ในชีวิต 
            ประจ าวันมีแต่ทฤษฎี เรียนแต่  Soft  wear  Hard  wear  แต่ไม่มี  Aplication 
          - อาจารย์พิเศษให้จดหมายเลขทะเบียนด้วย 
          - ให้เข้าระบบใหม่หมดและขึ้นทะเบียนใหม่ 
           - การประเมินอาจารย์ผู้สอนประเมินโดยอาจารย์นิเทศและนักศึกษา ประเมินตรงกันหรือไม่ 
          - ควรปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแต่ละสาขา 
          - จัดท าโครงการสัมนาทุกปีและทุกสาขาวิชา 
          ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   เร่ืองพิจารณากรรมการบริหารกองทุน ข้อ(๔) ของข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
                           ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕ 

สรุปเร่ือง 

              เร่ืองเดิม ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๖ ให้
มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน” แต่งตั้งโดยสภาวิทยาลัย 
ชุมชน ประกอบด้วย  
  (๑) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน    ประธานกรรมการ 
  (๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๒ คน   กรรมการ 
  (๓) กรรมการสภาวิชาการ ๒ คน    กรรมการ 

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

(๗) หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาจ านวน ๓ คน  กรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน    กรรมการและเลขานุการ 
(๙) หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 กรรมการตามข้อ(๔) ได้มาโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจารณาเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสนอแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 ข้อเท็จจริง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเสนอให้พิจารณา กรรมการดังนี้ 
       ๑. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน   ประธานกรรมการ 
   ๒. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ๒ คน  กรรมการ 

 ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓ คน กรรมการ  
ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓ คน ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนจะต้องเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา 
วิทยาลัยชมชนนราธิวาสจึงขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

๓.๑ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรือเสาะ 
๓.๒ นายอัสมีรี แวเด็ง  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓.๓ นายผล ไชยชาญ  ข้าราชการบ านาญกรมราชทัณฑ์ 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.
๒๕๕๕  

ข้อเสนอแนะ – 
 

มติ                ที่ประชุมเห็นชอบ       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   เร่ืองพิจารณาเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

สรุปเร่ือง 
 

เร่ืองเดิม  ๑. ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เร่ืองการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  มีหน่วยจัดการศึกษา จ านวน ๓ หน่วยจัด คือ 

       ๑.๑ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองนราธิวาส 
      ๑.๒ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ 
      ๑.๓ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
   ๒. มติสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

มีความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยจัดและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหน่วยจัดการศึกษาเพื่อความ

เหมาะสมเนื่องจากการย้ายสถานที่เรียนของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงมีค าสั่ง ที่ 

๐๒๒/๒๕๕๖ เร่ืองแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยจัดและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหน่วยจัดการศึกษา ลงวันที่๑๕ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.๒๕๕๖ (ดังเอกสารที่แนบ) 
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 ข้อเท็จจริง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก คาดว่าจะมีนักศึกษาจ านวน ๑๙ ห้องเรียน 
มีสาขาที่เปิดสอนจ านวน ๔ สาขา คือ สาขาการพัฒนาชุมชน สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก(โรงเรียนเทศบาล๓)  
๑๖ ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนที่อ าเภอแว้ง(โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม) ๓ ห้องเรียน 
             กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน ๑๑ (๖) ให้ค าปรึกษาข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส แต่งต้ังบุคคลโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาแต่ละหน่วย
จัด 

ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงเสนอขอให้สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง

หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จากนางสาวสารินี  สุคนธปฏิมา เป็นนางสาววรรณา กลางประพันธ์  

เน่ืองจากนางสาววรรณา กลางประพันธ์ เป็นบุคคลที่มีพื้นเพอยู่อ าเภอสุไหงโก-ลก สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา ณ 

หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 

มติ         เห็นชอบ  

                       - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์วรรณา  กลางประพันธ์ เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
                       - ออกค าสั่งเดินทางไปราชการที่อ าเภอสุไหงโก-ลก 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
       วาระที่ ๖.๑   กรรมการสภาลาออก  ๒ ท่าน  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาคณะกรรมการสภาแทนผู้ท่ีลาออก 
มติ             ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้  สภาวิทยาลัยชุมชนหมดวาระที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่ควรจะสรรหาใหม่ควร
รอให้หมดวาระก่อนแล้วสรรหาใหม่ 
       วาระที่ ๖.๒  การเผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
มติ           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรเสนอขอใช้พื้นที่ของสนามบินบ้านทอนน าเสนอผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสและประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
                          

                     
     (นางสาวธญารัศศ์  ทองทับ)                      (นายไสว  ชินพงษ์)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


