รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ หองประชุมจําปูรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
...............................................................................
ผูเ ขาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุพร
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัทรชย
๓. ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ
๔. อาจารย ดร.ชัยวัฒน
๕. อาจารยพอหทัย
๖. อาจารยบุปผา
๗. อาจารยขวัญตา
๘. อาจารยรอมยี
๙. อาจารยมะนาวาวี
๑๐. อาจารยไซนีย
๑๑. อาจารยวรทา
๑๒. อาจารยวิไลวรรณ
๑๓. อาจารยฐานนท
๑๔. นายชลธิวัตน
๑๕. นางสาวศศิธร
๑๖. นางสาวบุษรอ
ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยจริยา
๒. อาจารยชณิตา
ผูไมเขาประชุม
๑. อาจารยมูฮําหมัดสุกรี
๒. อาจารยปราโมทย
๓. อาจารยตรีนุช
๔. อาจารยศรีประไพ
๕. อาจารยสุรัสวดี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม

สุนทรนนท ประธานกรรมการ
รวิชาติ
คัมภิรานนท
โยธี
ซุนสั้น
ไชยแสง
ทวีสุข
มอหิ
มามะ
ตําภู
รุงบานจิต
วิไลรัตน
มณีนิล
นุยไกร
อินน้ําหอม
นิโลง
วงศกําแหง
เกาเอี้ยน
หะยีสะนิ
ศรีปลั่ง
เกิดทองคํา
อุดมละมุล
นราพงศเกษม

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ตางประเทศ
ประธานแจงวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปนจํานวน ๓๐
คน ซึ่งจะประกอบดวยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน ๑๕ คน และรวมเรียนในชั้นเรียน (Sit in) อีกจํานวน ๑๕
คน กับมหาวิทยาลัย ๔ แหง ไดแก University of York ประเทศอินโดนีเซีย Universiti Malaysia Kelantan
Universiti Kebangsaan Malaysia และ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ โครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๖๑
ประธานแจง วา ตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครขอรับทุน
ภายใตโ ครงการทุนพัฒ นาอาจารยและบุคลากรสําหรับ สถาบันอุดมศึก ษาในเขตพัฒ นาเฉพาะกิจ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๖๑ ไดเปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูรับทุน จํานวน ๒๐ ทุน ไดแก ทุน
ปริญญาเอกในประเทศ จํานวน ๑๕ ทุน และทุนปริญญาเอกตางประเทศ จํานวน ๕ ทุน ซึ่งเปดรับสมัครตั้งแต
วั น นี้ จนถึ ง วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนอาจารย ที่ ส นใจอ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่
www.mua.go.th หรือติดตอฝายงานการเจาหนาที่
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ การติดตามรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวบุษ รอ นิ โ ลง แจ ง ว า เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ ๗ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ไดรั บ บั นทึ ก ข อความจาก
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใหคณะติดตามรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งทางคณะไดดําเนินการจัดสงแบบฟอรมทางระบบสาร
บรรณกลางอิเล็กทรอนิกสแลว และกําหนดสงมายังคณะภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในสวนของ
ความกาวหนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน ขอความอนุเคราะหทางหลักสูตรจัดสงภายใน
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่ทางคณะนําสงรายงานตอสํานักงานประกันคุณภาพตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ การลงเวลาปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ประธานแจงวา การลงเวลาปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผานมามีอาจารยจํานวนบางสวน
ที่มาสาย จึงขอความอนุเคราะหบุคลากรทุกคนรักษาเวลาในการลงเวลาปฏิบัติงาน และหมั่นตรวจสอบการลง
เวลาในระบบ YRU-HRM (ระบบบุคลากร) ทุก ครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดของระบบ และอยาทิ้งเวลาการ
ตรวจสอบเปนเวลานาน เนื่องจากระบบจะลางขอมูลทุกๆ ๒ เดือน หากมีปญหาหรือขอสงสัยสามารถติดตอ
ผูดูแลระบบเพื่อตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานไดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหที่ประชุม
พิจารณา
มติทีประชุ ม ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ความกาวหนางานวิจัยและงานสรางสรรค
นางสาวศศิธร อินน้ําหอม แจง วาการตรวจขอเสนองานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในขั้นตอนการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การลาออกของอาจารยสัญญาจาง หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ศิริลักษณ คัมภิร านนท แจงวามีอาจารยในหลัก สูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนสตร ลาออกจํานวน ๒ ทาน ไดแก อาจารยอิลฮัม ยีลาเตะและอาจารยฮารีฟ เทพลักษณ
ซึ่งสงผลตอการจัดรายวิชาในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ และสงผลตอความเสี่ยงอัตราการคงอยูของ
อาจารยในหลักสูตร เนื่องจากอาจารยที่ลาออกไปเป นสัญญาจาง ๙ เดือนเทานั้น นับวาไมมีความมั่นคงใน
หนาที่การงาน โดยหลักสูตรมีความตองการใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเปดรับ อาจารยในกรอบตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย หากยึดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๕๙ แลวนั้น
จะพบวาทางหลักสูตรมีอาจารยที่บรรจุในตําแหนงขาราชการ จํานวน ๓ ทาน พนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ทาน
และที่เหลือเปนอาจารยสัญญาจาง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานแจงวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมา ไดมีมติที่ประชุมใหอาจารยในหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรเรงดําเนินการแผนพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากผลคะแนนการประเมินในป
การศึกษา ๒๕๕๙ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘ อีกทั้งไมสอดคลองกับการรับรองหลักสูตรของ
เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปภัมภ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔

๔.๔ ภาระงานสอนเกินในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
อาจารยบุปผา ไชยแสง แจงวาเรื่องการจัดคาบสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปไมใชความรับผิดชอบ
ของทางหลักสูตร แตทางหลักสูตรตองมารับผิดชอบสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ทําใหเกิดภาระงานสอน
มากเกินไป ซึ่งเคยแจงทางกองบริการการศึกษากอนที่จะมีการจัดคาบสอน อีกทั้งอาจารยในหลักสูตร ๓ ทาน
มีตําแหนงผูบริหารทําใหประธานหลักสูตรตองรับภาระงานสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ศิริลักษณ คัมภิรานนท แจงวาการรับสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป อาจารย
ผูสอนสามารถเบิกคาสอนเกินภาระงานได โดยดําเนินการผานกองบริการการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัทรชย รวิชาติ แจงวาการแจงเรื่องการจัดรายวิชาของผูสอนตองดําเนินการ
เปนแบบบันทึกขอความ ในกรณีแจงโดยวาจานั้นไมเพียงพอที่จะใชเปนขอมูลในการพิจารณาตางๆได
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ ภาระงานสอนของอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัทรชย รวิชาติ แจงวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมี
อาจารย Mercy T.Concept ที่ภาระงานสอนยัง ไมครบ แตอาจารยไดจัดติวเขมการสอบ TOEIC ใหกับ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทดแทนภาระงานสอนที่ขาด แตอยางไรก็ตามภาระงานสอนยังขาดอีก ๕
ชั่วโมง สําหรับอาจารยตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการที่ภาระงานสอนไมครบสามารถนํางานวิจัย
หรือการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. หรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปมาทดแทนได แตไมสามารถเบิกคาสอนได
เนื่องดวยตองนําภาระงานสอนดังกลาวทดแทนภาระงานที่ขาด
อาจารยชณิตา เกาเอี้ยน แจงวาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอาจารยภาระงาน
ไมครบ ๑ ทาน คือ อาจารย ดร.ชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย และเสนอใหโอนรายวิชาใหแกอาจารยที่มีภาระ
งานสอนไมครบ เนื่องอาจารยชณิตา เกาเอี้ยน มีภาระงานสอนเกินอยู ๒ คาบ
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัท รชย รวิชาติ แจงวาการโอนภาระงานสอนตองเป นไปตามขอตกลงใน
หลักสูตรนั้นๆ คณะไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนยายโดยไมผานมติของหลักสูตร จึงเสนอใหอาจารยใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษนําเรื่องภาระงานสอนเขาประชุมของหลักสูตร เพื่อหามติและ
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาอาจารย ดร.ชัยวัฒน โยธี เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
ประธานแจงใหทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเขาสู
ตําแหนงประธานผูรับ ผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร แทนบุคคลที่ลาออก โดยมีแนว
ปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ขอ ๔ ประธานและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวนอยางนอย ๕ คน จัดใหมีกรรมการและ
เลขานุการหนึ่งคนจากกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

๕

ขอ ๕ คุณสมบัติของผูที่ไดรับการสรรหาเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรและวาระการ
ดํารงตําแหนงมีดังนี้
๕.๑ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
๕.๒ ตองเปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
๕.๓ ตองเปนอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป และไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยประจําหลักสูตร
๕.๔ ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป และสามารถเปนประธาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอเนื่องไดไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูที่ไดรับการสรรหาเขาสูตําแหนงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๖.๑ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
๖.๒ ตองเปนขาราชการพลเรือนหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ
ขอ ๗ วิธีการสรรหาและแตงตั้งประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๗.๑ ใหอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจ ารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาสู
ตําแหนงจากบุคคลขอ ๕ และขอ ๖
๗.๒ คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาใหความเห็นชอบ
๗.๓ อธิการบดีใหความเห็นชอบและแตงตั้ง
และจากการประชุมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน อาจารย
ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน รวมกันพิจารณาเสนอชื่ออาจารย
ดร.ชัยวัฒน โยธี เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรหลัก สูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
ผูชวยศาสตราจารย ศิริลักษณ คัม ภิร านนท แจง วา อาจารย ดร.ชัยวัฒน โยธี บรรจุในตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใชทุนการศึกษา และไดในกรอบอัตรากําลังของหลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนสตร เพื่อมาจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต แตไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว อีกทั้งสาเหตุที่ไมบรรจุอาจารย ดร.ชัยวัฒน โยธี เปนอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องดวยไมไดสําเร็จ
การศึกษาตรงตามศาสตร ปจจุบันทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีอาจารยสําเร็จการศึกษาดาน
รัฐศาสตรอยูจํานวน ๒ ทาน คือ อาจารยสุวิมล อิสระธนาชัยกุล และอาจารยปพน บุษยมาลย แตอาจารยที่
คุณวุฒิ ก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบั ติจ ะเปน อาจารยสั ญ ญาจางและอาจารยพิ เ ศษ ยกเวน อาจารย สุ วิม ล
อิสระธนาชัยกุล และอาจารยสุปรีญา นุนเกลี้ยง ที่ไมตรงตามศาสตรแตใชเงื่อนไขดานประสบการณการสอน
ทดแทน จากเหตุผลที่กลาวขางตนสงผลใหไมสามารถเปดรับอาจารยหลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต และไมมี
การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต จากการพัฒนาหลักสูตรใหมในครั้งนี้ ทําใหมีการโอนยาย
อาจารยในหลักสูตร อีกทั้งไมไดรับการแจงจากอาจารยเรื่องความกาวหนา ของหลักสูตรใหม สงผลใหมีปญหา
ในการจั ด ผู ส อนในภาคเรี ย นที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ทางหลั ก สู ต รจึ ง พิ จ ารณาไม จั ด รายวิ ช าให แ ก
อาจารยคมวิทย สุขเสนีย เนื่องจากรายวิชาไมเพียงพอกับภาระงานและไมทราบวาจะมีอาจารยลาออกในภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ประธานชี้แจงวา ในเรื่องกรอบอัตรากําลังที่เปลี่ยนแปลง จะมีการดําเนินการคืนใหทางหลักสูตร

๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหอาจารย ดร.ชัยวัฒน โยธี เปนผูที่คุณสมบัติในการเขาสูตําแหนง
ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
๕.๒ การทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัท รชย รวิชาติ แจง วา ตามบันทึก ขอความ เรื่องทบทวนแผนการพัฒ นา
หลักสูตรและแผนรับนักศึก ษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๗๕ ที่ไดจัดสงใหทางหลักสูตรพิจารณาและ
สงกลับมายังคณะนั้น สรุปไดดังนี้
หลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
เดิม
ใหม
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕๐
๘๐
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๖๐
๔๐
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๖๐
๔๐
๔. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลา)
๒๐๐
๑๒๐
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (นอกเวลา)
๘๐
๔๐
๖. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลปและการออกแบบ
แขนงออกแบบทัศนศิลป
๔๐
๓๐
แขนงออกแบบกราฟฟก
๔๐
๓๐
หลักสูตรที่ไมมีการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา มีดังนี้
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
๘. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๙. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
๕.๓ การลงนามบันทึกขอตกลง MOU กับ MARA University of Technology เพื่อทํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๒ ปริญญา และการจัดนิทรรศการ
ประธานแจงใหทราบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ MARA University of Technology
ประเทศมาเลเซีย จะดําเนินการลงนามบันทึกขอขอตกลงเพื่อรวมมือจัดกิจกรรมทางวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานทางศิ ล ปะ MARA University of Technology จั ด ว า เป น สถาบั น การศึ ก ษาขนาดใหญ

๗

มีทั้งหมด ๒๔ คณะ เชน คณะครุศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะ
รัฐศาสตร เปนตน จากการประชุม หารือกับ ทางมหาวิท ยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเ ซียที่ผานจึงมองเห็น
ความสําคัญที่จะดําเนินการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา ไดแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ซึ่งทาง MARA University of Technology มีขอเสนอแนะใหสาขาวิชาอื่นๆ รวมจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา
เพื่อความกาวหนาของการศึกษาและไดพัฒนานักศึกษาไดเต็มรูปแบบ ในสวนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปะจะจัดขึน้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นับวาเปนการเปดบานที่สามารถสรางเครือขายความสัมพันธกับ
Universiti Teknologi MARA และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การสงรายชื่อหนังสือของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัท รชย รวิชาติ แจง วาทางหองสมุด โครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒ นาครูล ะ
บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใตขอความอนุเคราะหอาจารยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชาที่สังกัด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสง รายชื่อหนัง สือ และชื่อผูแตงใหท างหองสมุด โครงการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร คณะครุศาสตร เพื่อทางหองสมุดจะ
ไดดําเนินการสั่งซื้อหนังสือดานการเรียนการสอนแกนักศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ การสงผลการเรียน IM และ IF
นายชลธิวัตน นุยไกร แจงวากําหนดการสงผลการเรียน IM และ IF ใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดสง
ภายในวัน ศุก ร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสง แบบฟอรม ผานมายัง ฝายวิ ชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัทรชย รวิชาติ แจงวากรณีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่มีอาการทางสมองตองพักฟน และตองพักรักษาตัวนั้น อาจารยไดสงผลการเรียนเปน IM และถา
นักศึกษายังไมติดตอผูสอน หากเกินกําหนดทางกองบริการจะปรับเกรดเปน E โดยอัตโนมัติ
อาจารยชณิตา เกาเอี้ยน ไดสอบถามในกรณีทนี่ ักศึกษาได IF แลวจะถูกปรับเกรดเปน E หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยนิชาภัทรชย รวิชาติ แจงวาในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แลวไมผานการพิจารณา
ใหสอบผลการเรียนจะปรับเปน E และในสวนนักศึกษาที่ไดผลการเรียน IM หากอาจารยไมสงคะแนน IM ตาม
เวลาที่กําหนดก็จะมีการปรับผลการเรียนเทากับคะแนนที่ปรากฏอยูในระบบ MIS เทานั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.
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