รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ ไขอักษรลําดับขั้นคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 3/2553
วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
ณ ห้ อง HB 7210 คณะมนุษยศาสตร์
-----------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุ ณ
4. อาจารย์ ดร.กิตติธน ยงประพัฒน์
5. นางนิทราพร อุตตโม
6. นายประพัฒน์ พิละกันทา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้างานบริ การการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่ มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็ น)
1. อาจารย์สาคร เรื อนไกล

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ดลยา แก้วคําแสน
2. นางสาวปารี ยา ไชยเวช

อาจารย์ผสู ้ อนกระบวนวิชา 050100 ตอน 015
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ตามรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนวิชา 050100 : USAGE OF THAI LANGUAGE
สาขาวิชาภาษาไทย เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 050100 ตอน 015 ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2552 ให้ กับ นั ก ศึ ก ษาจํา นวน 1 คนจากจํา นวนนั ก ศึ ก ษาทั้ง สิ้ น 35 คน คื อ นายวิ ศ รุ ต รั ง สรรค์
รหัสประจําตัว 521510219 จากอักษรลําดับขั้น F เป็ น I
ทั้งนี้ อาจารย์ดลยา แก้วคําแสน อาจารย์ผสู ้ อนได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 กระบวนวิชา 050100 เปิ ดสอนจํานวน 30 ตอน มีจาํ นวนนักศึกษา
ลงทะเบียนทั้งสิ้ น 858 คน
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2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
2.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.2 มีการวัดผลตลอดภาคเรี ยน จํานวน 2 ครั้ง คือ คะแนนเก็บระหว่างภาคและคะแนนสอบปลายภาค
2.3 รายละเอียดการให้คะแนน
2.3.1 คะแนนเก็บระหว่างภาค 70% แบ่งออกเป็ น
1) คะแนนความร่ วมมือในชั้นเรี ยน 10%
2) คะแนนเก็บในชั้นเรี ยน

60% ประกอบด้วย

- ทักษะการเขียน

20%

- ทักษะการอ่าน

15%

- ทักษะการฟัง

10%

- ทักษะการพูด

15%

2.3.2 คะแนนสอบปลายภาค

30%

3. วิธีประเมินผล ใช้วิธีอิงกลุ่ม ในการให้อกั ษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อกั ษรลําดับขั้น ดังนี้
3.1 คะแนนเก็บระหว่างภาค 70% แปลงค่าเป็ นคะแนนที (T-score) ให้เป็ นอักษรลําดับขั้น แล้วนําค่า
อักษรลําดับขั้นที่ได้คูณด้วย 0.7
3.2 คะแนนสอบภาค 30% แปลงค่าเป็ นคะแนนที (T-score) ให้เป็ นอักษรลําดับขั้น แล้วนําค่าอักษร
ลําดับขั้นที่ได้คูณด้วย 0.3
3.3 ผลลัพธ์จากข้อ 3.1 รวมกับ ข้อ 3.2 ให้เป็ นอักษรลําดับขั้น
3.4 ค่านํ้าหนักคะแนนที่ให้อกั ษรลําดับขั้นตามข้อ 3.1-3.3 เป็ นดังนี้
A
=
3.70-4.00 
B+
=
3.50-3.69
B
=
3.00-3.49
C+
=
2.50-2.99
C
=
2.00-2.49
D+
=
1.50-1.99
D
=
1.00-1.49
3.5 กรณี นกั ศึกษาไม่เข้าสอบไล่ จะได้อกั ษรลําดับขั้น F
4. สาเหตุที่ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น เนื่ องจากนักศึกษาไม่ได้เข้าสอบตามเวลากําหนด โดยมีสาเหตุที่เป็ น
ปั ญ หาทางครอบครั วและมี ความร้ ายแรงถึ งชี วิต ประกอบกับ ผูป้ ระสานงานและผูส้ อนกระบวนวิชา 050100
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ได้ประชุมพิจารณาอักษรลําดับขั้นเสร็ จสิ้ นแล้วก่อนที่นกั ศึกษาจะทําเรื่ องขออักษรลําดับขั้น I ดังนั้น อักษรลําดับ
ขั้นที่แจ้งไปใน มชท.54 จึงเป็ น F และไม่มีการดําเนิ นการแก้ไขอักษรลําดับขั้นจาก F เป็ น I มายังคณะหลังจากที่
ได้รับคําขอทัว่ ไปจากนักศึกษาส่ งผลให้นกั ศึกษาได้รับอักษรลําดับขั้น เป็ น F ตามที่ปรากฏใน มชท.54
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า สาขาวิ ช าฯ มี ห ลัก ฐานต่ า งๆ มาแสดงอย่า งชัด เจน ได้แ ก่ บัน ทึ ก จาก
สาขาวิชาและแบบเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับ ขั้น กระบวนวิ ช าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ คําขอทัว่ ไปของนักศึ ก ษา
หลักฐานการเก็บคะแนนของนักศึกษา (นายวิศรุ ต รังสรรค์ มีคะแนนเก็บระหว่างภาค 53 คะแนน) สําเนาใบ
บันทึ กลําดับขั้น (CMR 54) รายละเอี ยดการวัดผล จึ งเห็ นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น กระบวนวิชา
050100 ตอน 015 ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ให้นายวิศรุ ต รังสรรค์ รหัสประจําตัว 521510219
จากอัก ษรลํา ดับ ขั้น F เป็ น I ตามที่ ส าขาวิ ช าภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาตะวัน ออกเสนอ และให้ น ํา เสนอ
คณะกรรมการบริ หารประจําคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
นางสาวปารี ยา ไชยเวช ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางนิทราพร อุตตโม ผูต้ รวจรายงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

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

(ลงนาม)............................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช)

(ลงนาม)...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุ ณ)

(ลงนาม)............................................................
(อาจารย์ ดร.กิตติธน ยงประพัฒน์)

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

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

