รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 2/๒๕๕๔
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ห้อง HB ๗๒๑๐ คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์รตั นา ณ ลําพูน
๒. อาจารย์พงษ์ศกั ดิ์ รัตนวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
4. รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร
5. นางนิทราพร อุตตโม
6. นายประพัฒน์ พิละกันทา
7. นางสาวปารียา ไชยเวช

พนักงานปฏิบตั ิงาน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็น)
๑. อาจารย์สาคร เรือนไกล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สุชาติ หินมะลิ
๒. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คาเดท

ผู้ประสานงานกระบวนวิชา ๐๐๑๓๑๑
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา ๐๐๑๑๐๑

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานสาขาวิชาบ้านและชุมชน
ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล

ประธานทีป่ ระชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. กระบวนวิชา 001311 : READING AND WRITING I
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 001311 ตอน 021 ประจํา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้กับนักศึกษาจํานวน 1 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 26 คน
คือ นางสาวกิ่งฉัตร ทักษะเวที รหัสประจําตัว 510410152 จากอักษรลําดับขั้น F เป็น B+
ทั้งนี้ อาจารย์สุชาติ หินมะลิ ผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑. ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ กระบวนวิชา 001311 เปิดสอนจํานวน ๒4 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 399 คน

๒
๒. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
2.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
๒.2 คะแนนเก็บระหว่างภาค

30

คะแนน แบ่งออกเป็น

2.3 คะแนนสอบกลางภาค

30

คะแนน

๒.4 คะแนนสอบปลายภาค

40

คะแนน

2.2.1 คะแนนเข้าเรียน

5

คะแนน

2.2.2 Keeping Journals

5

คะแนน

2.2.3 In – class Quizzes

20

คะแนน

๓. วิธีประเมินผล ใช้วิธีอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ในการให้อักษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อักษรลําดับขั้น
ดังนี้
A = 84.๐๐ Ç
B+ = 78.00 – 83.99
B = 72.00 – 77.99
C+ = 66.00 – 71.99
C = 60.00 – 65.99
D+ = 54.00 – 59.99
D = 48.00 – 53.99
F = 47.99 È
๔. สาเหตุ ที่ขอแก้ไขอักษรลําดับ ขั้น

เนื่องจากนางสาวกิ่ง ฉัตร ทักษะเวที รหัสประจําตัว

510410152 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ได้ทําคําร้องขอตรวจสอบผลการเรียนที่ได้รับ เนื่องจากเข้า
เรียนในตอน 022 แต่มีรายชื่ออยู่ในตอน 021 จึงทําให้ได้รับอักษรลําดับขั้น F สาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้
อาจารย์สุชาติ หินมะลิ ผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ทําการตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานการเข้าชั้นเรียน
หลักฐานการเก็บคะแนน และข้อสอบ พบว่านักศึกษา มีรายชื่ออยู่ในตอน 021 อาจารย์พงษ์สวาท นิยมค้า
เป็นผู้สอน ไม่มีคะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนนสอบปลายภาค และได้รับอักษรลําดับขั้น F จริง แต่มีรายชื่อ
คะแนนเก็ บระหว่ างภาค คะแนนสอบปลายภาค ปรากฏอยู่ ในตอน 022 ซึ่ งอาจารย์ John

Routledge

อาจารย์ผู้สอน ได้เพิ่มรายชื่อของนางสาวกิ่งฉัตร ทักษะเวที ลงในใบกรอกคะแนนดิบทั้งหมดและใบกรอกคะแนน
จากโปรแกรมตั ดเกรด โดยได้ รั บคะแนนรวมทั้งหมด 79.51 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ได้ รับอักษรลําดับขั้น B+
และพบว่ามีนักศึกษาอีก 2 คน ในตอน 021 ที่ไม่มีคะแนนเก็บระหว่างภาคและคะแนนสอบปลายภาค คือ
นางสาวคัคนัมพร ทองคํา รหัสประจําตัว 511660012

และนางสาวจุไรรัตน์ กีรติบูรณะ รหัสประจําตัว

511660020 แต่ มี ห ลั ก ฐานคะแนนเก็ บ ระหว่ า งภาคและคะแนนสอบปลายภาคอยู่ ใ นตอน 023

๓
ซึ่งอาจารย์กฤษดา ตัน อาจารย์ผู้สอน ได้แจ้งให้สาขาวิชาบันทึกคะแนนของนักศึกษาทั้ง 2 คน ในโปรแกรมตัด
เกรดในตอน 021 จึงทําให้ได้รับอักษรลําดับขั้นถูกต้อง ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ
ยืนยันคะแนนรวมที่ถูกต้องของนางสาวกิ่งฉัตร ทักษะเวที รหัสประจําตัว 510410152 คือ 79.51 คะแนน
ได้รับอักษรลําดับขั้น B+ ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/รหัสประจําตัว

นางสาวกิ่งฉัตร ทักษะเวที
510410152

คะแนนเก็บ สอบกลาง
30 คะแนน ภาค 30
คะแนน
ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

0

24.11

0

21.5

สอบไล่
40

อักษร
รวม
100 คะแนน ลําดับขั้น

คะแนน
ผิด ถูก

ผิด

ถูก

ผิด ถูก

0

0

79.51

F B+
ขส

34

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า กรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงกับตอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อสิ้นสุดกําหนดการเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษา
และอาจารย์ผ้สู อนควรจะทราบหรือสังเกตได้ เนื่องจากในการลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ตามต้องอ้างอิง
หรือตรวจสอบจากข้อมูลการลงทะเบียนของสํานักทะเบียนฯ เสมอ และในกรณีที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด
นักศึกษาต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด อย่างไร
ก็ตามนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนกระบวนวิชาด้วยตนเองทางเว็บ
ไซด์ของสํานักทะเบียนและประมวลผลได้ตลอดภาคการศึกษา ซึ่งผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ รับที่จะไป
เน้นย้ําอาจารย์ผู้สอนในตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาเข้าเรียนในตอนที่ถูกต้องตามการ
ลงทะเบียนเรียนต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาฯ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่สําเนาบันทึก
ขออนุมัติแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชา สําเนาใบร้องของนักศึกษา สําเนาใบกรอกคะแนนของอาจารย์
ผู้สอนตอน 021 ตอน 022 ตอน 023 สําเนาใบตรวจสอบการบันทึกคะแนนจากโปรแกรมตัดเกรดตอน
021 สําเนาใบบันทึกอักษรลําดับขั้นตอน 021 สําเนาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบไล่ของนักศึกษา
จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น กระบวนวิชา 001311 ตอน 021 ประจําภาคศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ นางสาวกิ่งฉัตร ทักษะเวที รหัสประจําตัว 510410152 เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็นจริงและให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
มนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
๒. กระบวนวิชา 001101 : LISTENING AND SPEAKING IN ENGL
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 001101 ตอน 063 ประจําภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕2 ให้กับนักศึกษาจํานวน 3 คน จากนักศึกษาทั้งหมด ๓7 คน คือ
นางสาวสุนิสา วงศ์เวียน รหัสประจําตัว 520510327 จากอักษรลําดับขั้น D+ เป็น C นางสาวอัญชลี

๔
มะโนโฮ้ง รหัสประจําตัว 520510338 จากอักษรลําดับขั้น B เป็น C+ และนายรณกร แซ่ลี้ รหัสประจําตัว
521610084 จากอักษรลําดับขั้น C เป็น B
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คาเดท ผู้ประสานงานการบวนวิชา 001101 ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕2 กระบวนวิชา 001101 เปิดสอนจํานวน 70 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,202 คน
๒. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนน
ดังนี้
2.1 คะแนนเต็ม

100 คะแนน

๒.2 คะแนนเก็บระหว่างภาค

50 คะแนน ประกอบด้วย

๒.2.๑ คะแนนเข้าชั้นเรียน

๑๐

คะแนน

๒.2.๒ Oral Presentation Projects

15

คะแนน

๒.๑.๓ In-class Quizzes

25

คะแนน

๒.3 คะแนนสอบกลางภาค เป็นข้อสอบ

25 คะแนน

๒.4 คะแนนสอบปลายภาค เป็นข้อสอบ

25 คะแนน

๓. การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ในการให้อักษรลําดับดังนี้
A = 86.00
B+ = 80.00 – 85.99
B = 74.00 – 79.99
C+ = 68.00 – 73.99
C = 62.00 – 67.99
D+ = 56.00 – 61.99
D = 50.00 – 55.99
F = 49.99
๔. สาเหตุที่ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น เนื่องจากนักศึกษา คือ นางสาวสุนิสา วงศ์เวียน รหัสประจําตัว
520510327 และ นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง รหัสประจําตัว 520510338 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้ยื่นคําร้องขอตรวจสอบผลการเรียนที่ได้รับ สาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คาเดท ดําเนินการตรวจสอบคะแนน หลักฐานการกรอกคะแนนและข้อสอบ พบว่า
อาจารย์ เ กษริ น ทร์ ซิ ก เกิ้ ล อาจารย์ ผู้ ส อน กรอกคะแนนสอบไล่ ข องนั ก ศึ ก ษาผิ ด จํ า นวน 2 คนและ
รวมคะแนนเก็บระหว่างภาคของนักศึกษาผิดจํานวน 2 คน ดังนี้

๕
4.1

กรอกคะแนนสอบไล่ของ นางสาวสุนิสา วงศ์เวียน เป็น 13 คะแนน จากคะแนนที่

ถูกต้องคือ 19 คะแนน ทําให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 61.75 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น D+
จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้อง คือ 67.75 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C
ของนายรณกร แซ่ลี้ รหัสประจําตัว 521610084 เป็น 10.67

และกรอกคะแนนสอบไล่

คะแนน จากคะแนนที่ถูกต้องคือ

17.67 คะแนน ทําให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 67.42 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C จากคะแนนรวม
ทั้งหมดที่ถูกต้องคือ 74.42 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น B
4.2

รวมคะแนนเก็บระหว่างภาคของ นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง เป็น

จากคะแนนที่ถูกต้องคือ 37.5 คะแนน ทําให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 78.17

47.5 คะแนน
คะแนน

ได้รับ

อั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น B จากคะแนนรวมทั้ ง หมดที่ ถู ก ต้ อ ง คื อ 67.75 คะแนน ได้ รั บ อั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น C
และรวมคะแนนเก็บระหว่างภาคของนางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์รัศมี รหัสประจําตัว 520510336 เป็น
31 คะแนน จากคะแนนที่ถูกต้องคือ 35 คะแนน ทําให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 74.67 คะแนน ได้รับ
อักษรลําดับขั้น B จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้องคือ 78.17 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น B ตามเดิม
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ยืนยันคะแนนรวมทั้งหมดและอักษรลําดับขั้นที่
ถู ก ต้ อ งของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น คื อ นางสาวสุ นิ ส า วงศ์ เ วี ย น รหั ส ประจํ า ตั ว
520510327 ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 67.75 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง
รหัสประจําตัว 520510338

ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 68.17

คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C+

และนายรณกร แซ่ลี้ รหัสประจําตัว 521610084 ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 74.42 คะแนน ได้รับอักษร
ลําดับขั้น B ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/รหัส
ประจําตัว

นางสาวสุนิสา วงศ์เวียน
520510327
นายรณกรณ์ แซ่ลี้
521610084

คะแนนเก็บระหว่างภาค
5๐ คะแนน

สอบ
กลางภาค
25
คะแนน

สอบไล่
25 คะแนน

รวม
๑๐๐ คะแนน

อักษร
ลําดับขั้น

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด ถูก

19

61.75

67.75

D+

C

17.67 67.42

74.42

C

B

คะแนน
เข้าชั้น
เรียน
10
คะแนน

คะแนน
Oral
Presenta
tion
Projects
15
คะแนน

9

11.75

12

32.75

16

13

10

10.75

16

36.75

20

10.67

คะแนน
In-class
Quizzes

รวม

25
คะแนน

๖
ชื่อ-สกุล/รหัส
ประจําตัว

คะแนน
เข้าชั้น
เรียน
10
คะแนน
นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง
520510338

สอบ สอบไล่
รวม
กลาง
25 ๑๐๐ คะแนน
ภาค คะแนน
25
คะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค 5๐ คะแนน

10

คะแนน
Oral
Presenta
tion
Projects
15
คะแนน
13.50

รวม

คะแนน
In-class
Quizzes
25

ผิด

ผิด

ถูก

47.5

37.5

ถูก

อักษร
ลําดับขั้น

ผิด

ถูก

B

C+

คะแนน
14

14.67

16

78.17 68.17

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาฯ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่ สําเนาบันทึก
ขออนุมัติแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชา สําเนาใบร้องของนักศึกษา สําเนาใบกรอกคะแนนของอาจารย์
ผู้สอน สําเนาใบตรวจสอบการบันทึกคะแนนจากโปรแกรมตัดเกรด สําเนาใบบันทึกอักษรลําดับขั้น สําเนา
ข้ อ สอบกลางภาคและข้ อ สอบไล่ ข องนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 3 คน จึ ง เห็ น ชอบการเสนอขอแก้ ไ ขอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น
กระบวนวิชา 001101 ตอน 063 ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕2 ให้ นางสาวสุนิสา
วงศ์เวียน รหัสประจําตัว 520510327 จากอักษรลําดับขั้น D+ เป็น C นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง
รหัสประจําตัว 520510338 จากอักษรลําดับขั้น B เป็น C+ และ นายรณกรณ์ แซ่ลี้ รหัสประจําตัว
521610084 จากอักษรลําดับขั้น C เป็น B ตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็นจริง และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
มนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๐.40 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

(ลงนาม)................................................................
(รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน)

(ลงนาม)................................................................
(รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร)

(ลงนาม)................................................................
(อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์)

(ลงนาม)................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล)

๗

(ลงนาม)................................................................
(นางนิทราพร อุตตโม)

(ลงนาม)................................................................
(นายประพัฒน์ พิละกันทา)

