รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลําดับขัน้ คณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ ห้อง HB 7207 คณะมนุษยศาสตร์
---------------------------ผู้มาประชุม
ประธานที่ประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนาวนิช หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
2. อาจารย์ ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ป่นุ
3. อาจารย์ ดร.พนิดา อนันตนาคม
กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
4. นายประพัฒน์ พิละกันทา
พนักงานปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปารียา ไชยเวช
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจําเป็น)
1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณท์ คาเดท
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ผ้สู อนกระบวนวิชา 013103

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนาวนิช ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่
ประชุมว่าเนื่องจากอาจารย์ ดร.กนกวรรณท์ คาเดท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการฯ ติดภารกิจ
จําเป็ น จึงได้ มอบหมายให้ ทํ าหน้ าที่ ประธานที่ ประชุมดําเนินการประชุม แทน เพื่ อ พิ จารณาการเสนอขอแก้ไข
อักษรลําดับขั้นของภาควิชาจิตวิทยา ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนวิชา 013103 : GENERAL PSYCHOLOGY
ภาควิชาจิตวิทยา เสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้นกระบวนวิชา 013103 ตอน 001 ประจําภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาจํานวน 1 คน จากจํานวนนักศึกษา 150 คน คือ นายชัยพิ พัฒ น์ แพ่ งเกสร
รหัสประจําตัว 540510381 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จากอักษรลําดับขั้น D เป็น B
ทั้ง นี้ อาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จัน ทร์ อาจารย์ผู้ส อน ได้เป็ น ผู้ ให้ ข้อ มู ล ต่ อ ที่ ประชุม ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ในภาคฤดูร้อ น ปี การศึ ก ษา 2556 กระบวนวิชา 013103 เปิ ด สอนจํานวน 3 ตอน มีนั กศึกษา
ลงทะเบียนทั้งสิ้น 329 คน
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2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษาจํานวน 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาค 20
คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 110 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 140 คะแนน รวมคะแนนเต็ ม 270
คะแนน โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้
2.1 คะแนนเก็บ
- การเข้าชั้นเรียน
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
10 คะแนน
2.2 คะแนนสอบกลางภาค
110 คะแนน
2.3 คะแนนสอบปลายภาค
140 คะแนน
3. วิธีประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ในการให้อักษรลําดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อักษรลําดับขั้น ดังนี้
A
=
215 
B+ =
200 – 214
B
=
188 – 199
C+ =
173 – 187
C
=
161 – 172
D+ =
146 – 160
D
=
128 – 145
F
=
128 
4. สาเหตุ ที่ เสนอขอแก้ ไขอั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น เนื่ อ งจากอาจารย์ ผู้ ส อนตรวจสอบความถู ก ต้ อ งการให้
อักษรลําดับขั้นหลังจากส่งอักษรลําดับขั้นแล้ว พบว่าเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนให้นักศึกษาจํานวน 1
คน โดยที่อาจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ อาจารย์ผู้สอน กรอกคะแนนกลางภาคลงในโปรแกรม Excel และตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งหมด 2 รอบ ซึ่งหลังจากนั้นให้อาจารย์อีกท่านมาตรวจสอบปรากฏว่าอาจารย์ใส่สูตรลงในช่อง
คะแนนกลางภาคของ นายชัยพิพัฒน์ แพ่งเกษร รหัสประจําตัว 540510381 ผิดพลาดโดยในช่องคะแนนกลางภาค
ของนักศึกษาดังกล่าวได้มีการใส่สูตรคือ =Sum(I17) ดังนั้นโปรแกรมจึงไปนําค่าในช่อง I17 ซึ่งมีคะแนน 10 คะแนน
มาใส่ไว้ในช่องคะแนนกลางภาค จึงส่งผลให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 130 คะนน ได้รับอักษรลําดับขั้น D จาก
คะแนนกลางภาค 71 คะแนนและคะแนนรวมทั้ ง หมดที่ ถู ก ต้ อ ง 191 คะแนน ได้ รั บ อั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น B
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัว
นายชัยพิพัฒน์ แพ่งเกษร
540510381

คะแนนเก็บ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
รวม
20 คะแนน
110 คะแนน
140 คะแนน 270 คะแนน
ผิด
ถูก
ผิด ถูก
20
10
100
130 191
71

อักษร
ลําดับขั้น
ผิด ถูก
D B
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาควิชาฯ มีหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่ บันทึกขออนุมัติ
แก้ไขอักษรลําดับขั้นของภาควิชาฯ สําเนาใบบันทึกลําดับขั้น สําเนาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค สําเนาใบ
คะแนนตรวจกระดาษคําตอบจากเครื่อง OMR สําเนาใบกรอกคะแนนดิบทั้งหมดพร้อมอักษรลําดับขั้นฉบับเก่า
และฉบับใหม่ จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลําดับขั้น กระบวนวิชา 013103 ตอน 001 ประจําภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 ให้นายชัยพิพัฒน์ แพ่งเกษร รหัสประจําตัว 540510381 จากอักษรลําดับขั้น D เป็น B ตามที่
ภาควิช าจิต วิท ยาเสนอ ทั้ง นี ้ เพื ่อ ให้น ัก ศึก ษาได้รับ คะแนนและอัก ษรลําดับขั้ นตามความเป็ น จริง และให้
นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 09.50 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนาวนิช)

(ลงนาม)...............................................................
(อาจารย์ ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์)

(ลงนาม)..............................................................
(อาจารย์ ดร.พนิดา อนันตนาคม)

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

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

