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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขัน้ คณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 2/๒๕๕6
วันพุธที่ 6 มีนาคม ๒๕๕6
ณ ห้อง HB ๗๒07 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา
อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
นายประพัฒน์ พิละกันทา
นางสาวปารียา ไชยเวช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
กรรมการ
พนักงานปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็น)
1. อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.ศรพราหมณ์ วรอุไร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์

ผู้ประสานงานกระบวนวิชา 001201

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับ
ขั้นของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนวิชา 001201 : CRIT READ AND EFFEC WRITE
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ ตามรายละเอี ย ดดั งนี้ เสนอขอแก้ ไขอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น กระบวนวิ ช า
001201 ตอน 812 ประจํ าภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา ๒๕๕5 ให้ นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 1 คน
จากนั กศึกษาทั้งหมด 18 คน คือ นางสาวชยาภรณ์ นิลจินดามาศ รหัสประจําตั ว 541512018
จากอักษรลําดับขั้น F เป็น D
ทั้งนี้ อาจารย์จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์ ผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๒

๑. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕5 กระบวนวิชา 001201 เปิดสอนจํานวน 130 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4,162 คน
๒. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคเรียน จํานวน 4 ครั้ง รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
๒.1 คะแนนเข้าชั้นเรียน

10 คะแนน

2.2 คะแนนงานเขียน 4 ชิ้น

30 คะแนน

2.3 คะแนนสอบกลางภาค

30 คะแนน

2.4 คะแนนสอบปลายภาค

30 คะแนน

๓. วิธีการประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ในการให้อักษรลําดับขั้น โดยมีเกณฑ์การให้อักษรลําดับขั้น
ตามใบคะแนนของผู้สอน ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

=
=
=
=
=
=
=
=

80.00 % ขึ้นไป
75.00-79.99
70.00-74.99
65.00-69.99
60.00-64.99
55.00-59.99
50.00-54.99
49.00 ลงไป

4. สาเหตุที่ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น เนื่องจากนักศึกษา คือ นางสาวชยาภรณ์ นิลจินดามาศ
รหัสประจําตัว 541512018 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ป่วยอย่างกะทันหันขณะทําการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลังจากได้เซ็นชื่อเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1
ตุลาคม 2555 เวลา 15.30-18.30 น. ซึ่งกรรมการจ่ายข้อสอบ ณ อาคารเรียนรวมสํานักทะเบียน
และประมวลผลเป็นผู้พาไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อีกสองวันต่อมา จึงได้ติดต่อขอเลื่อน
สอบและสอบกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สอบโดยมีเงื่อนไข
ให้นักศึกษาทําเรื่องขอเลื่อนสอบผ่านมาจากคณะบริหารธุรกิจตามมาภายหลัง แต่ปรากฏว่านักศึกษา
ไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใด จนถึงกําหนดการส่งอักษรลําดับขั้น อาจารย์ผู้สอนจึงให้อักษรลําดับขั้น F
และหลังจากสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาได้ทําเรื่องขออนุมัติเลื่อนสอบ
ปลายภาคการศึก ษาที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2555 ซึ่งสาขาวิชาฯ และคณะฯ ได้อ นุ มัติให้เลื่ อ นสอบได้
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่า เป็ น นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษที่ ต้ อ งทํ า งานพิ เศษไปด้ วยจึ ง ทํ า ให้
ดําเนินการล่าช้าประกอบนั กศึก ษาได้ทํ าการสอบได้รับคะแนนสอบปลายภาคแล้วจริงจํานวน 11
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คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนเก็บระหว่างภาคอีก 41 คะแนน จะได้คะแนนทั้งหมด 52 คะแนน ได้รับ
อักษรลําดับขั้น D ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ยืนยันความถูกต้องของคะแนน
และอักษรลําดับของนักศึกษาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/
รหัสประจําตัว

นางสาวชยาภรณ์
นิลจินดามาศ
541512018

คะแนนเก็บ
เข้าชั้น
เรียน
10
คะแนน

2.5

In-class In-class In-class In-class
writing writing writing writing
I
II
III
IV

3.5

4.5

4

7

สอบ
รวม
กลาง คะแนนเก็บ
ภาค 70
30
คะแนน
คะแนน

19.5

41

สอบปลายภาค
30 คะแนน
ผิด

ถูก

0

11

คะแนนรวมและ
อักษร
ลําดับขั้น
ผิด
ถูก

41
F

52
D

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน
ได้แก่ สําเนาบั น ทึก ขออนุมั ติแก้ไขอักษรลําดับขั้น ของสาขาวิชา สําเนาใบคําขอทั่ วไปของนั กศึกษา
สําเนาใบบันทึกลําดับขั้น สําเนาใบบันทึกการให้คะแนนดิบทั้งหมด สําเนาใบเซ็นชื่อเข้าสอบปลายภาค
สําเนาข้อสอบปลายภาคชุดเดิมและชุดใหม่ของนักศึกษา จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น
กระบวนวิชา 001201 ตอน 812 ประจําภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕5 ให้นางสาวชยาภรณ์
นิ ล จิ น ดามาศ รหั ส ประจํ า ตั ว 541512018 จากอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น F เป็ น D ตามที่ ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็นจริงและให้
นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 09.20 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)................................................................
(รองศาตราจารย์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์)

(ลงนาม)...............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา)

(ลงนาม)..............................................................
(อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์)

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

(ลงนาม)............................................................
(นางสาวปารียา ไชยเวช)
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