รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๕.๓๐น.
ณ หองประชุมจําปูรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
...............................................................................
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุพร
๒. อาจารยสุปรีญา
๓. ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ
๔. อาจารยพอหทัย
๕. อาจารยบุปผา
๖. อาจารยขวัญตา
๗. อาจารยคอลีเยาะ
๘. อาจารยรอมยี
๙. อาจารยปราโมทย
๑๐. อาจารยศรีประไพ
๑๑. อาจารยไซนีย
๑๒. อาจารยวรทา
๑๓. อาจารยมูฮําหมัดสุกรี
๑๔. อาจารยวิไลวรรณ
๑๕. อาจารยคเณศ
๑๖. นายชลธิวัตน
๑๗. นางสาวบุษรอ
ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยอัฟฟาน
๒. อาจารยจิตติขวัญ
ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยสุรัสวดี
๒. อาจารยมะนาวาวี

สุนทรนนท
นุนเกลี้ยง
คัมภิรานนท
ซุนสั้น
ไชยแสง
ทวีสุข
เจะโด
มอหิ
ศรีปลั่ง
อุดมละมุล
ตําภู
รุงบานจิต
หะยีสะนิ
วิไลรัตน
รัตนวิไล
นุยไกร
นิโลง

ประธานกรรมการ

สามะ
ภูพันธตระกูล
นราพงศเกษม
มามะ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
๑.๑ การนําเสนอบทความทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย
ประธานแจงวา ทางมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซียไดตอบรับผลงานของอาจารยประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลวทั้งหมด ๔ ชิ้นงาน ไดแก ผลงานทางดานภาษามลายูและดานศิลปะ อีกทั้ง
กําลังรอการตอบรับผลงานของอาจารยอาซียะห วันแอเลาะ

๑.๒ เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ป ๒๕๖๑
ประธานแจงวา ตอนนี้ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย
งานสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ โดยแบงเปน ๑) เงิน
อุดหนุนงานวิจัย หลักสูตรละ ๑ ทุน ๆ ละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เงินอุดหนุนงานสรางสรรค จํานวน ๕
ทุ น ๆ ละ ไม เกิ น ๓๕ ,๐ ๐ ๐ บา ท โด ยส าม าร ถดา วน โห ลด แบ บเ สน อ โครง กา รห น า เว็ บไซ ต
http://eservice.yru.ac.th/research รวมทั้งแนบไฟลขอมูลในรูปแบบ Word และ PDF และจัดสงเอกสาร
จํานวน ๓ ชุด มายังงานวิจัยเเละบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๐
๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากเมื่อ
วันที่ ๕ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งไดผลคะแนนดังนี้
ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔

เปาหมาย

คาเฉลี่ย ๓.๐๐
รอยละ ๑๐
รอยละ ๑๐
สังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร
รอยละ ๑๐
นิติศาสตร
รอยละ ๑๐
ศิลปกรรม
รอยละ ๑๐

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
การ
ประเมิน

๒.๙๖



๒.๙๖

รอยละ ๘.๗๗๒



๑.๑๐

รอยละ ๘.๗๗๒



๐.๗๓



๑.๗๖





๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๐๐

๒๗,๖๐๓.๘๒



๕.๐๐

รอยละ
๒๒.๒๘๑



๕.๐๐



๕.๐๐

ผลการดําเนินงาน

๕ ขอ
๕ ขอ
๖ ขอ
๒๕,๐๐๐
รอยละ ๒๐
๖ ขอ

ตัวตั้ง
ตัวหาร
๔๔.๔๖
๑๕
๑๐ x ๑๐๐
๑๑๔
๑๐ x ๑๐๐
๑๑๔
(๒๙.๗๑๐ - ๒๕) x ๑๐๐

รอยละ ๑๘.๘๔๐

๒๕
(๔๓.๖๙๗- ๕๐) x ๑๐๐
๕๐
(๑๓.๐๓๐- ๘) x ๑๐๐
๘
๖ ขอ
๖ ขอ
๔ ขอ
๒,๙๒๖,๐๐๕.๒๐
๑๐๖
๒๕.๔๐๐ x ๑๐๐
๑๑๔
๖ ขอ

รอยละ -๑๒.๖๐๖
รอยละ ๖๒.๘๘๖

หมายเหตุ

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
การ
ประเมิน

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๕ ขอ

๖ ขอ



๕.๐๐

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๗ ขอ

๗ ขอ



๕.๐๐

๖ ขอ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๖ ขอ



๕.๐๐

หมายเหตุ

๓.๘๑

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดําเนินงานตองปรับปรุง
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ ๑

๖

๑.๒๐

๕.๐๐

๒.๙๖

๒.๖๗

การดําเนินงานระดับพอใช

องคประกอบที่ ๒

๓

๕.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

๔.๓๓

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ ๓

๑

๕.๐๐

๕.๐๐

การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ ๔

๑

๕.๐๐

๕.๐๐

การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ ๕

๒

๕.๐๐

๕.๐๐

การดําเนินงานระดับดีมาก

๓.๘๑

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบคุณภาพ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

๒.๑๕

๔.๗๑

๓.๙๘

ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ในตัวบงชี้ที่ ๑.๑ (คะแนนผลรวมหลักสูตร) ไดคะแนนนอยเนื่องจาก
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มีผลการประเมินลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงขอ
ความอนุเคราะหประธานหลักสูตรนิติศาสตรเรงดําเนินปรับปรุงการบริหารหลักสูตรเพื่อใหมีผลการประเมินที่ดี
ขึ้นโดยใหเห็นเปนรูปธรรมในปการศึกษา ๒๕๖๐ ในสวนตัวบงชี้ที่ ๑.๔ (คา FTES) จํานวนอาจารยตอนักศึกษา
ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงสงผลตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

๑.๔ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙
ประธานแจงวา งานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดสงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสารบรรณ
กลางอิเ ล็กทรอนิกสและอีเมลของอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร และจะมีก ารกํากับ ติดตามผลการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพโดยนักวิชาการศึกษา(ประกันคุณภาพ)ประจํา
คณะ เพื่อรายงานความกาวหนาตอสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑.๕ การสงรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๖๐ และ ๘๐
รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการและวิ จั ย แจ ง ว า สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ วลาเรี ย นต่ํ า กว า ร อ ยละ ๖๐
(ขาดเกิน ๕ ครั้ง) นักศึกษาจะไมมีสิทธิ์สอบและนักศึกษาที่มีเวลาเรียนรอยละ ๘๐ คือขาดเรียนไมเกิน ๔ ครั้ง
นักศึกษาตองดําเนินการยื่นคํารองพรอมแนบหลักฐานขออนุญาตสอบ เพื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิจารณาตอไป
หัวหนางานจัดการศึก ษา แจงวา ขอใหทางหลักสูตรดําเนินการสงรายชื่อนัก ศึก ษา ภาคปกติและ
นักศึกษาภาคกศ.บป. ที่มีเวลาเรียนต่ํากวา รอยละที่ ๖๐ และ รอยละ ๘๐ ตามแบบฟอรมที่กําหนดภายใน
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดงบประมาณคาวัสดุ ป ๒๕๖๑
ประธานแจงวา การจัดสรรงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรพิเศษ ๑๕๕,๖๐๐ บาท ตามที่ไดตกลง
ทางคณะจะแบง เปนชั้นปเ ปนฐาน โดยแบง ใหหลัก สูตรละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรายหัว ๒๖.๒๐ บาทตอ
นักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางคณะ
ไดรับเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงจัดซื้อกระดาษเขียนตอบ เปนเงินจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท และยังมีเงินคงเหลืออีก
๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงนําเงินสวนนี้จัดซื้อวัสดุใหแกหลักสูตร
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาอาจารยปราโมทย ศรีปลั่ง เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
ประธานแจงที่ป ระชุม วา จากการประชุม เมื่อวันอัง คาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารยป ระจํา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป รวมกันพิจ ารณาเสนอชื่ออาจารยป ราโมทย

ศรีปลั่ง เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นวัตกรรมทัศนศิลป และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พิจารณาใหอาจารยปราโมทย ศรีปลั่ง เปนผูที่คุณสมบัติในการ
เขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหอาจารยปราโมทย ศรีปลั่ง เปนผูที่ คุณสมบัติในการเขาสูตําแหนง
ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
๕.๒ การพิจารณาอาจารย ดร.ชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสู
ตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานแจงที่ป ระชุม วา จากการประชุม เมื่อวันอัง คาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารยป ระจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันพิจารณาเสนอชื่ออาจารย ดร.ชัญญาพัชญ จริงจิต
เจริญชัย เปนผูที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอัง กฤษ และที่ป ระชุม มีม ติเ ห็นชอบ พิจ ารณาให อาจารย ดร.ชัญ ญาพัชญ จริง จิตเจริญ ชัย เปนผูที่
คุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไมเห็นชอบใหอาจารย ดร.ชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย เปนผูที่คุณสมบัติใน
การเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และใหทางหลักสูตร
นํากลับไปพิจารณาทบทวนเลือกผูที่คุณสมบัตเิ หมาะสมในการเขาสูตําแหนงประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษใหมอีกครั้ง
๕.๓ การใหสทิ ธิ์ถือกุญแจเขา-ออก อาคารสังคมศาสตร
ประธานแจงวา การใหสิทธิ์ถือกุญแจเขา-ออก อาคารสังคมศาสตรถือเปนการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของสวนราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทางคณะจึงขอมติจากการประชุมครั้งนี้วาสมควรให
ใครที่ไดรับสิทธิ์ในการครอบครองกุญแจ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรใหหลักสูตรไดรับกุญแจ และมีหนาที่รับผิดชอบในการมอบกุญแจแก
อาจารยในหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี

(นางสาวบุษรอ นิโลง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายชลธิวัตน นุยไกร)
ผูตรวจรายงานการประชุม

