๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขัน้ คณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 3/๒๕๕6
วันพุธที่ 3 เมษายน ๒๕๕6
ณ ห้อง HB ๗๒07 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานทีป่ ระชุม
กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
๓. อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศรพราหมณ์ วรอุไร
ประธานสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
กรรมการ
๕. นายประพัฒน์ พิละกันทา
๖. นางสาวปารียา ไชยเวช
พนักงานปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็น)
1. รองศาสตราจารย์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์

อาจารย์ผ้สู อนกระบวนวิชา 004323

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมว่า
เนื่ อ งจากรองศาสตราจารย์ อั ญ ชลี เสริ ม ส่ งสวั ส ดิ์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ประธานกรรมการฯ
ติดภารกิจจําเป็นจึงได้มอบหมายให้ทาํ หน้าที่ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมแทน เพื่อพิจารณาการ
เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนวิชา 004323 : HISTORY OF WESTERN IDEAS I
สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ เสนอขอแก้ไขอัก ษรลํ าดับขั้น กระบวนวิชา 004323 ตอน 001
จากนักศึกษาทั้งหมด 30
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕5 ให้นักศึกษาจํานวน 2 คน
คน คือ นางสาววาทินี คํารังษี รหัสประจําตัว 530110211 จากอักษรลําดับขั้น C เป็น C+ และนาย
ชัชวาล บุตรทอง รหัสประจําตัว 530210337 จากอักษรลําดับขั้น C+ เป็น B+

๒

ทั้งนี้ รองศาตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาฯ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕5 กระบวนวิชา 004323 เปิดสอนจํานวน 1 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน
๒. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคเรียน จํานวน 12 ครั้ง รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
1 - 4 สอบย่อย
5 - 6 กิจกรรมในชั้นเรียน
7 – 10 แบบฝึกหัด

45 คะแนน
5 คะแนน
15 คะแนน

11 จิตพิสัย

5 คะแนน

12 สอบไล่

30 คะแนน

๓. วิธีการประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ในการให้อักษรลําดับขั้น โดยมีเกณฑ์การให้
อักษรลําดับขั้นตามใบคะแนนของผู้สอน ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D

=
=
=
=
=
=
=

80
75-79
69-74
63-68
55-62
41-54
38-40

4. สาเหตุที่ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องการให้
อักษรลําดับขั้นหลังจากส่งอักษรลําดับขั้นแล้ว พบว่าเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและอักษร
ลําดับขั้นให้นักศึกษาจํานวน 2 คน โดยที่นักศึกษาได้ส่งงานแบบฝึกหัดแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกชิ้นตาม
จํานวนที่กําหนด อาจารย์ผู้สอนจึงแนะนําให้นักศึกษาส่งให้ครบและรอตรวจอยู่โดยไม่ได้กรอกคะแนนใน
ส่วนของแบบฝึกหัดลงไป จนกระทั่งถึงวันส่งอักษรลําดับขั้น ก็ไม่ได้รวมคะแนนเก็บในส่วนของแบบฝึกหัด
ทั้งหมดที่นักศึกษาส่งแล้วลงไปด้วย คือคะแนนของนางสาววิทีนี คํารังสี รหัสประจําตัว 530110322
จํานวน 8 คะแนนและคะแนนของนายชัชวาล บุ ตรทอง รหั สประจําตั ว 530210337 จํ านวน 10
คะแนน จึงส่งผลให้นางสาววาทินี คํารังสี ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 60 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C
จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้องจํานวน 68 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C+ และนายชัชวาล บุตรทอง

๓

ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 65 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น C+ จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้อ 75 คะแนน
ได้รับอักษรลําดับขั้น B+ ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/
รหัสประจําตัว

คะแนนเก็บ 70 คะแนน

สอบไล่
30
สอบ กิจกรร แบบฝึกหัด รวมคะแนน คะแนน
จิต
เก็บ 70
พิสัย กลาง มในชั้น
15
ภาค เรียน 5 คะแนน
คะแนน
5
คะแนน 45 คะแนน
ผิด ถูก ผิด ถูก
คะแนน

คะแนนรวม
100 คะแนน
(ปัดเศษ)

อักษรลําดับขั้น

ผิด

ถูก

ผิด

ถูก

นางสาววาทินี คํารงษี
530110211

4

32

3

-

8

39

47

20.5

60

68

C

C+

นายชั ช วาล บุ ตรทอง
530210337

5

36

5

-

10 46

56

19

65

75

C+

B+

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน
ได้แ ก่ สํ าเนาบั น ทึ ก ขออนุ มั ติแ ก้ไขอั กษรลําดั บ ขั้นของสาขาวิชา สํ าเนาใบบัน ทึ ก การให้ ค ะแนนดิ บ
ทั้งหมด สําเนาใบบันทึกลําดับขั้น สําเนาแบบฝึกหัดของนักศึกษา จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษร
ลําดับขั้น กระบวนวิชา 004323 ตอน 001 ประจําภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๕5 ให้นางสาว
วาทิ นี คํ า รงษี รหั ส ประจํ า ตั ว 530110211 จากอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น C เป็ น C+ และ นายชั ช วาล
บุ ต รทอง รหั ส ประจํ า ตั ว 530210337 จากอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น C+ เป็ น B+ ตามที่ ส าขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็นจริงและให้
นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)................................................................
(อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ)

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

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

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

๔

(ลงนาม)............................................................
(อาจารย์ ดร.ศรพราหมณ์ วรอุไร)

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

