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อาจารย์ผสู ้ อนกระบวนวิชา 012173
พนักงานปฏิบตั ิงาน

เริ่มประชุมเวลา 11.10 น.
อาจารย์สาคร เรื อนไกล ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิ ดการประชุ ม และแจ้งที่ประชุ มว่าเนื่ องจาก
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการฯ ติดภารกิจจําเป็ นจึงได้มอบหมายให้
ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมแทน เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นของสาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนวิชา 012173 : DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชามนุ ษยศาสตร์ เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 012173
ตอน 001 ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ให้กบั นักศึกษาจํานวน 1 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 175 คน
คือ นางสาวจริ ยา กําลังมาก รหัสประจําตัว 520510201 จากอักษรลําดับขั้น C+ เป็ น A
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ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุ โพธิ์ อาจารย์ผสู ้ อนได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 กระบวนวิชา 012173 เปิ ดสอนจํานวน 1 ตอน มีจาํ นวน
นักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิ้ น 175 คน
2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จํานวน 3 ครั้ง แบ่งเป็ น คะแนนกิจกรรม 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 40 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
รายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
2.1 คะแนนกิจกรรมรวมทั้งหมด

20 คะแนน

2.2 คะแนนสอบกลางภาค 100 คะแนน แปลงเป็ น

40 คะแนน

2.3 คะแนนสอบปลายภาค เป็ นข้อสอบปรนัย 100 คะแนน แปลงเป็ น

40 คะแนน

3. วิธีประเมินผล ใช้วิธีอิงกลุ่มและเกณฑ์ในการให้อกั ษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อกั ษรลําดับขั้น ดังนี้
A = 73.00 
B+ = 66.00 – 72.99
B = 59.00 – 65.99
C+ = 52.00 – 58.99
C = 30.00 – 51.99
4. สาเหตุ ที่ ขอแก้ไขอักษรลําดับ ขั้น เนื่ องจากนักศึ กษา คื อ นางสาวจริ ยา กําลังมาก รหัส ประจําตัว
520510201 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ยนื่ คําร้องขอตรวจสอบผลการเรี ยนที่ได้รับ สาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้
อาจารย์ ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุ โพธิ์ อาจารย์ผสู ้ อนทําการตรวจสอบคะแนนและหลักฐานการกรอกคะแนนพบว่าเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสอบกลางภาคในโปรแกรมตัดเกรดครั้งสุ ดท้ายจากคะแนนที่ได้ประกาศให้
นักศึกษาทราบไปแล้ว เนื่ องจากในตอนแรกอาจารย์ผูส้ อนบันทึ กคะแนนสอบกลางภาคที่ ประกาศให้นกั ศึกษา
ทราบแล้วในโปรแกรมตัดเกรดเป็ น 59 คะแนนจากคะแนนเก็บ 100 คะแนน ต่อมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทาํ การปรับปรุ งโปรแกรมปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาฯ ใหม่ ทําให้
ข้อมูลคะแนนที่บนั ทึกไว้ในโปรแกรมตัดเกรดเดิมบางส่ วนสู ญหายไป จึงต้องบันทึกคะแนนสอบกลางภาคลงใน
โปรแกรมตัดเกรดพร้อมกับการบันทึ กคะแนนสอบปลายภาคอี กครั้ ง ปรากฏว่ามี ความผิดพลาดในการบันทึ ก
คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษา กล่าวคือคะแนนที่ถูกต้อง 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนพิมพ์ผิด
เป็ น 5 คะแนน แปลงเป็ นคะแนนเต็ม 40 คะแนนจะได้ 2 คะแนน เมื่ อรวมกับคะแนนกิจกรรม 20 คะแนน และ
คะแนนปลายภาค 30 คะแนน ได้คะแนนรวมทั้งสิ้ น 52 คะแนน ส่ งผลให้นกั ศึกษาได้รับอักษรลําดับขั้น C+ ซึ่งตาม
ความเป็ นจริ งคะแนนที่ถกู ต้องคือ 59 คะแนน เมื่อแปลงคะแนนแล้วจะเท่ากับ 23.60 คะแนน นําไปรวมกับคะแนน
กิจกรรมและคะแนนสอบปลายภาคจะได้ 73.60 คะแนน ได้รับอักษรลําดับขั้น A ตามรายละเอียดดังนี้
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สอบกลางภาค
ชื่อ-สกุล/รหัสประจําตัว

นางสาวจริ ยา กําลังมาก
520510201

กิจกรรม
20 คะแนน

20

สอบไล่
40 คะแนน

40 คะแนน

คะแนนดิบ
คะแนนแปลง คะแนนดิบ คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน แปลง
ผิด ถูก ผิด
ถูก
5 59 2 23.60
75
30

รวม
100 คะแนน

อักษร
ลําดับขั้น

ผิด

ผิด

ถูก

73.60 C+

A

52

ถูก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สาขาวิชาฯ มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่ บันทึ กขอแก้ไข
อักษรลําดับขั้นจากสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สําเนาคําขอทัว่ ไปของนักศึกษา สําเนาใบตรวจสอบการบันทึ ก
คะแนนสอบกลางภาค สําเนาใบบันทึกคะแนนสอบกลางภาค สําเนาใบสรุ ปคะแนนทั้งหมดพร้อมเกรดชุดที่ผิด สําเนาใบ
สรุ ปคะแนนทั้งหมดพร้อมเกรดชุดที่ถูกต้อง สําเนาข้อมูลสําหรับใช้ตดั เกรดจากโปรแกรมตัดเกรด สําเนารายละเอียดการ
สรุ ปอักษรลําดับขั้น การวัดผลและประเมินผลอักษรลําดับขั้น และสําเนาใบบันทึกลําดับขั้น (CMR 54) จึงเห็นชอบ
การเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับ ขั้น กระบวนวิชา 012173 ตอน 001 ประจําภาคศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2553 ให้
นางสาวจริ ยา กําลังมาก รหัสประจําตัว 520510201 จากอักษรลําดับขั้น C+ เป็ น A ตามที่สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา ภาควิชามนุษยศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับคะแนนและอักษรลําดับขั้นตามความเป็ นจริ ง และ
ให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ หารประจําคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
นางสาวปารี ยา ไชยเวช ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางนิทราพร อุตตโม ผูต้ รวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)...................................................................
(อาจารย์สาคร เรื อนไกล)

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

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

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

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

