๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 8/๒๕๕๔
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้อง HB ๗๒07 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์รตั นา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร
3. อาจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง
4. นายประพัฒน์ พิละกันทา
5. นางสาวปารียา ไชยเวช
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็น)
๑. อาจารย์สาคร เรือนไกล
2. อาจารย์พงษ์ศกั ดิ์ รัตนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
ผู้แทนสาขาวิชาบ้านและชุมชน
กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ

พนักงานปฏิบตั ิงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์ผ้สู อนกระบวนวิชา 013103

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชาจิตวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กระบวนวิชา 013103 : GENERAL PSYCHOLOGY
สาขาวิชาจิตวิทยา เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 013103 ตอน 002 ประจําภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้นักศึกษาจํานวน 1 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 186 คน คือ
นายอธิษฐาน กิตติเลิศภักดีกุล รหัสประจําตัว 521310052 จากอักษรลําดับขั้น D+ เป็น C+
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 013103 ได้ให้
ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ กระบวนวิชา 013103 เปิดสอนจํานวน 5 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 859 คน

๒

๒. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนน
ดังนี้
๒.๑ คะแนนเก็บระหว่างภาค

2๐ คะแนน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

๑๐ คะแนน

๒.๑.๒ กิจกรรมในชั้นเรียน

1๐ คะแนน

๒.๒ คะแนนสอบกลางภาค

9๐ คะแนน

๒.๓ คะแนนสอบปลายภาค

16๐ คะแนน

๓. วิธีประเมินผล ใช้วิธีอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ในการให้อักษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อักษรลําดับขั้น
ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

=
=
=
=
=
=
=
=

210Ç
198 – 209
182 – 197
166 – 197
146 – 165
134 – 145
115 - 133
114 È

4. สาเหตุที่ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น

เนื่องจาก นายอธิษฐาน กิตติเลิศภักดีกุล รหัสประจําตัว

521310052 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทําคําร้องขอตรวจสอบผลการเรียนในกระบวนวิชา
013103 ตอน 002 สาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบรายละเอียดคะแนน หลักฐานการกรอกคะแนนและข้อสอบ พบว่าอาจารย์ผู้สอน
รวมคะแนนรวมทั้งหมดผิดพลาด เป็น 137 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้อง คือ 173 คะแนน
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับอักษรลําดับขั้น D+ จากอักษรลําดับขั้นที่ถูกต้อง คือ C+ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนยืนยัน
คะแนนรวมที่ถูกต้อง คือ 173 คะแนน และอักษรลําดับขั้นที่ถูกต้องคือ C+ ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/รหัสประจําตัว

นายอธิษฐาน กิตติเลิศภักดีกุล
521310052

คะแนนเก็บ
2๐ คะแนน
20

สอบ
กลางภาค
9๐ คะแนน

สอบไล่
16๐

62

91

คะแนน

รวม
270 คะแนน
ผิด
ถูก
137

173

อักษร
ลําดับขั้น
ผิด ถูก
D+

C+

๓

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาฯ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่ แบบเสนอ
ขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดการสรุปอักษรลําดับขั้น การวัดผลและ
ประเมินผลอักษรลําดับขั้น สําเนาการส่งอักษรลําดับขั้นเป็นบันทึกข้อความ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา
2553 สํ า เนาใบคํ า ร้ อ งของนั ก ศึ ก ษา สํ า เนาใบกรอกคะแนนดิ บ ทั้ ง หมดและอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น สํ า เนา
กระดาษคําตอบสอบกลางภาคและสอบไล่

จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น กระบวนวิชา

013103 ตอน 002 ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้นายอธิษฐาน กิตติเลิศภักดีกุล
รหัสประจําตัว 521310052 จากอักษรลําดับขั้น D+ เป็น C+ ตามที่สาขาวิชาจิตวิทยาเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็นจริง และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)................................................................
(รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน)

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

(ลงนาม)................................................................
(อาจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง)

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

