รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแกไขอักษรลําดับขั้นคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 2/2559
วันจันทรที่ 21 มีนาคม 2559
ณ หอง HB 7207 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยสุพรรณี ปนมณี
รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นันทริยา สาเอี่ยม หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
หัวหนาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
กรรมการ
3. อาจารย ดร.อังศุมารินทร ตอมดวงแกว
4. อาจารย ดร.สมยศ โองเคลือบ
หัวหนาภาควิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
5. นายประพัฒน พิละกันทา
หัวหนางานบริการการศึกษาฯ
กรรมการ
6. นางสาวปารียา ไชยเวช
พนักงานปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจจําเปน)
1. อาจารยขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยอตินุช อินทจักร
2. อาจารย Russell Kirk Hollis
3. อาจารยจินดารัตน เดอ เวชาวเวอร
4. อาจารย Mario Umberg Rojas

ผูประสานงานกระบวนวิชา 001101
อาจารยผูสอนกระบวนวิชา 001101 ตอน 003
ผูประสานงานกระบวนวิชา 001201
อาจารยผูสอนกระบวนวิชา 001201 ตอน 111

รองประธานกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานที่ ป ระชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และขอให ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จารณาการเสนอขอแก ไข
อักษรลําดับขั้นของภาควิชาภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนวิชา 001101 : FUNDAMENTAL ENGLISH 1
ภาควิชาภาษาอังกฤษ เสนอขอแกไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 001101 ตอน 003 ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 38 คน คือ นางสาว
นภสร เตริยาภิรมย รหัสประจําตัว 580310148 จากอักษรลําดับขั้น D เปน A
ทั้งนี้ อาจารยอตินุช อินทจักร ผูประสานงานกระบวนวิชาฯ และอาจารย Russell Kirk Hollis
อาจารยผูสอน ไดใหขอมูลตอที่ประชุมดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 001101 เปดสอนจํานวน 213 ตอน
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 6,806 คน

2

2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิด
คะแนนดังนี้
2.1 คะแนนเขาชั้นเรียน
5
คะแนน
2.2 Roleplay
10
คะแนน
2.3 Listening Test
15
คะแนน
2.4 สอบกลางภาค
30 คะแนน
2.5 สอบปลายภาค
40
คะแนน
3. วิธีประเมินผล ใชวิธีอิงเกณฑในการใหอักษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑการใหอักษรลําดับขั้น ดังนี้
A = 82.00 
B+ = 76.50-81.99
B = 71.00-76.49
C+ = 65.50-70.99
C = 60.00-65.49
D+ = 54.50-59.99
D = 48.00-54.49
F = 47.99 
4. สาเหตุที่ขอแกไขอักษรลําดับขั้น เนื่องจากนางสาวนภสร เตริย าภิรมย รหัสประจําตั ว
580310148 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป ไดยื่นคํารองขอตรวจสอบคะแนน ภาควิชาฯ ไดมอบหมายให
อาจารยอตินุช อินทจักร ผูประสานงานกระบวนวิชาฯ ตรวจสอบการใหคะแนนสอบและอักษรลําดับขั้น
กับ ใบบั น ทึกอั ก ษรลํ าดับ ขั้น (มชท.54) ใบกรอกคะแนนดิบทั้งหมด และเกณฑก ารตัด เกรด พบวา
อาจารย Russell Kirk Hollis อาจารยผูส อนซึ่งเปนอาจารยพิเศษ ไมไ ดก รอกคะแนนสอบไลให
นางสาวนภสร เตริยาภิรมย รหัสประจําตัว 580310148 จํานวน 34 คะแนน จึงสงผลใหไดรับคะแนน
รวมทั้งหมดจํานวน 51.5 คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น D จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกตองจํานวน 85.5
คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น A ทั้งนี้ อาจารยผูสอนยืนยันความถูกตองของคะแนนรวมทั้งหมดและ
อักษรลําดับขั้นของนักศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/
รหัสประจําตัว
นางสาวนภสร เตริยารมย
560110163

คะแนนเก็บ
คะแนน
30 คะแนน สอบกลางภาค
40 คะแนน
25

26.5

คะแนนสอบไล
30 คะแนน
ผิด
ถูก
34

คะแนนรวม
ทั้งหมด
ผิด
ถูก
51.5 85.5

อักษร
ลําดับขั้น
ผิด ถูก
D
A
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ภาควิชาภาษาอังกฤษ มีหลักฐานตางๆ มาแสดงอยางชัดเจน
ไดแก สําเนาบันทึกขออนุมัติแกไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชา สําเนาใบคํารองของนักศึกษา สําเนา
ใบบันทึกลําดับขั้น (มชท.54) สําเนาใบบันทึกการใหคะแนนดิบ สําเนาใบคะแนนที่ภาควิชาพิมพลงใน
โปรแกรมตัดเกรด และสําเนาขอสอบปลายภาค จึงเห็นชอบการเสนอขอแกไขอักษรลําดับขั้น กระบวน
วิชา 001101 ตอน 003 ประจําภาคศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ใหนางสาวนภสร เตริยาภิรมย
รหัสประจําตัว 580310148 จากอักษรลําดับขั้น D เปน A ตามที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษเสนอ ทั้งนี้
เพื่อใหนั ก ศึก ษาไดรับ คะแนนและอั ก ษรลําดับ ขั้น ตามความเปน จริงและใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะมนุษยศาสตรพิจารณาตอไป
กระบวนวิชา 001201 : CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING
ภาควิชาภาษาอังกฤษ เสนอขอแกไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 001201 ตอน 111 ประจําภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 37 คน คือ นายกันตพิชญ
ทองหนัก รหัสประจําตัว 571610018 จากอักษรลําดับขั้น C เปน C+ และนางสาวจิตชยา มั่นคง
รหัสประจําตัว 571610038 จากอักษรลําดับขั้น D+ เปน C
ทั้งนี้ อาจารยจินดารัตน เดอ ผูประสานงานกระบวนวิชาฯ และอาจารย Mario Umberg Rojas
อาจารยผูสอน ไดใหขอมูลตอที่ประชุมดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 001201 เปดสอนจํานวน 139 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4,889 คน
2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิด
คะแนนดังนี้
2.1 คะแนนเขาชั้นเรียน
5
คะแนน
2.2 งานเขียน In class Writing I
10
คะแนน
2.3 งานเขียน In class Writing II
10
คะแนน
2.4 สอบกลางภาค
35 คะแนน
2.5 สอบปลายภาค
40
คะแนน
3. วิธีประเมินผล ใชวิธีอิงเกณฑในการใหอักษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑการใหอักษรลําดับขั้น ดังนี้
A = 80.00 
B+ = 75.00-79.99
B = 70.00-74.99
C+ = 65.00-69.99
C = 60.00-64.99
D+ = 55.00-59.99
D = 50.00-54.99
F = 49.99 
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4. สาเหตุที่ขอแกไขอักษรลําดับขั้น เนื่องจากนางสาวจิตชยา มั่นคง รหัสประจําตัว 571610038
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ไดยื่นคํารองขอตรวจสอบคะแนนเก็บในสวนของ In class Writing I ที่
อาจารยผูสอนแจงในเว็บไซตไมตรงกับที่ไดรับแจงในหองเรียน ภาควิชาฯ ไดมอบหมายใหอ าจารย
จิน ดารัต น เดอ เวชาวเวอร ผูป ระสานงานกระบวนวิช าฯ ตรวจสอบการใหค ะแนนสอบและ
อัก ษรลํ า ดับ ขั้น กั บ ใบบั น ทึก อัก ษรลํ าดั บ ขั้น (มชท.54) ใบกรอกคะแนนดิบ ทั้งหมด และเกณฑก าร
ตัดเกรด พบวา อาจารย Mario Unberg Rojas อาจารยผูสอนซึ่งเปนอาจารยพิเศษ ไมไดกรอกคะแนน
เก็บในสวนของ In class Writing I ใหนายกันตพิชญ ทองหนัก รหัสประจําตัว 571610018 จํานวน 4.5
คะแนน จึงสงผลใหไดรับคะแนนรวมทั้งหมดจํานวน 62.75 คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น C จากคะแนน
รวมทั้งหมดที่ถู กตองจํ านวน 67.25 คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น C+ และกรอกคะแนนเก็บในสวน
เดียวกันนี้ใหนางสาวจิตชยา มั่นคง รหัสประจําตัว 571610038 ผิดพลาดจากคะแนนที่ถูกตองจํานวน 8
คะแนน เปน 6.5 คะแนน จึงสงผลใหไดคะแนนรวมทั้งหมดจํานวน 59.25 คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น
D+ จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกตองจํานวน 60.75 คะแนน ไดรับอักษรลําดับขั้น C
ทั้งนี้ กระบวนวิชา 001201 มีการเก็บคะแนนในสวนของ In class Writing I จํานวน 10 คะแนน
โดยใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ๆ ละ 2 คน โดยนายกันตพิชญ ทองหนัก รายชื่ออยูในลําดับที่ 23
ทํางานกลุมเดียวกับนางสาวญาณาธิป เทพาคํา รายชื่ออยูในลําดับที่ 25 ไดรับคะแนนเก็บในสวนนี้
จํานวน 4.5 คะแนน และนางสาวจิตชยา มั่นคง รายชื่ออยูในลําดับที่24 ทํางานกลุมเดียวกับนายพงศกร
สกุลพรรณ รายชื่ออยูในลําดั บที่ 27 ไดรับคะแนนเก็บในสวนนี้จํานวน 8 คะแนน ซึ่งผูป ระสานงาน
กระบวนวิชาฯ ไดสอบถามนักศึกษาตามรายชื่อในลําดับที่ 25 และ 27 แลว ไดรับการยืนยันวาทํางาน
กลุมเดียวกับนายกันตพิชญ ทองหนัก และนางสาวจิตชยา มั่นคง ตามลําดับจริง อาจารยผูสอนและ
ผูป ระสานงานกระบวนวิ ช าฯ จึ งยื น ยั น ความถู ก ต อ งของคะแนนและอั ก ษรลํ า ดับ ขั้ น ของนั ก ศึ ก ษา
ดังกลาว ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/
รหัสประจําตัว

คะแนนเก็บ
30 คะแนน
คะแนน
In class
เขาชั้นเรียน Writing I
5 คะแนน 10 คะแนน
ผิด ถูก

In class
Writing II
10 คะแนน

คะแนนสอบ
กลางภาค
35 คะแนน

คะแนน
สอบไล
40
คะแนน

คะแนนรวม
ทั้งหมด
ผิด
ถูก

อักษร
ลําดับขั้น
ผิด ถูก

กันตพิชญ ทองหนัก
571610018

3

0

4.5

9

25.75

25

62.75

67.25

C

C+

จิตชยา มั่นคง
571610038

5

6.5

8

6.5

24.25

17

59.25 60.75

D+

C
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ภาควิชาภาษาอังกฤษ มีหลักฐานตางๆ มาแสดงอยางชัดเจน
ไดแก สําเนาบันทึกขออนุมัติแกไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชา สําเนาใบคํารองของนักศึกษา สําเนา
ใบบันทึกลําดับขั้น (มชท.54) สําเนาใบบันทึกการใหคะแนนดิบ และสําเนาใบคะแนนที่ภาควิชาพิมพ
ลงในโปรแกรมตัดเกรด จึงเห็นชอบการเสนอขอแกไขอักษรลําดับขั้น กระบวนวิชา 001201 ตอน 111
ประจําภาคศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ใหนายกันตพิชญ ทองหนัก รหัสประจําตัว 571610018 จาก
อักษรลําดับขั้น C เปน C+ และ นางสาวจิตชยา มั่นคง รหัสประจําตัว 57610038 จากอักษรลําดับขั้น
D+ เปน C ตามที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษเสนอ ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดรับคะแนนและอักษรลําดับขั้น
ตามความเปนจริงและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตรพิจารณาตอไป
เลิกประชุมเวลา 14.10 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน พิละกันทา ผูต รวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)...............................................................
(รองศาสตราจารยสุพรรณี ปนมณี)
(ลงนาม)...............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทริยา สาเอี่ยม)
(ลงนาม)..............................................................
(นายประพัฒน พิละกันทา)

(ลงนาม)............................................................
(อาจารย ดร.สมยศ โองเคลือบ)
(ลงนาม)..............................................................
(อาจารย ดร.อังศุมารินทร ตอมดวงแกว)
ลงนาม)..............................................................
(นางสาวปารียา ไชยเวช)

