รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขอักษรลาดับขั้นคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 6/2558
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2558
ณ ห้อง HB 7207 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจารัส
2. รองศาสตราจารย์สุพรรณี ปิ่นมณี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
4. นายประพัฒน์ พิละกันทา
5. นางสาวปารียา ไชยเวช

ผูช้ ่วยคณบดี

ประธานกรรมการ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์
กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
กรรมการ
พนักงานปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจจาเป็น)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา

อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 013110

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วเปิ ด การประชุ ม และขอให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จารณาการเสนอขอแก้ ไข
อักษรลาดับขั้นของภาควิชาจิตวิทยา ตามรายละเอียดดังนี้
กระบวนวิชา 013110 : PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
ภาควิชาจิตวิทยา เสนอขอแก้ไขอักษรลาดับขั้นกระบวนวิชา 013110 ตอน 003 ประจาภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาจานวน 1 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 109 คน
ทั้งนี้ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิม พ์มาศ ตาปัญ ญา อาจารย์ผู้ สอน ได้ใ ห้ ข้อ มูล ต่อที่ ป ระชุ ม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กระบวนวิชา 013110 เปิดสอนจานวน 13 ตอน
มีนักศึกษา ลงทะเบียนทั้งสิน้ 911 คน
2. วิธีการวัดผล มีการวัดผลตลอดภาคการศึกษา จานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการคิด
คะแนนดังนี้
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1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) คะแนนเก็บระหว่างภาค
45 คะแนน
3) คะแนนสอบกลางภาค
25 คะแนน
4) คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
3. วิธีประเมินผล ใช้วธิ ีอิงเกณฑ์ในการให้อักษรลาดับขั้นโดยมีเกณฑ์การให้อักษรลาดับขั้น ดังนี้
A = 86 
B+ = 81-85
B = 76-80
C+ = 71-75
C = 66-70
D+ = 61-65
D = 56-60
F = 55 
4. สาเหตุที่เสนอขอแก้ไขอักษรลาดับขั้นเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา
อาจารย์ผู้ส อนตรวจสอบความถู ก ต้องการให้อัก ษรลาดับ ขั้ นหลังจากส่งอัก ษรลาดับ ขั้นแล้ว พบว่า
นางสาวสมฤทัย อุประสินธุ์ รหัสประจาตัว 541710070 ได้ ระบายรหัสประจาตัวในกระดาษคาตอบที่
ตรวจด้วยเครื่องตรวจกระดาษคาตอบของการสอบกลางภาคผิดพลาดจากรหัสประจาตัว 541710070
เป็น 540710070 จึงทาให้อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนสอบกลางภาคผิดพลาดโดยนาคะแนนดิบของ
นักศึกษาในลาดับถัดไปจานวน 47 คะแนน คานวณเป็นคะแนนแปลงได้ 13 คะแนน จากคะแนนดิบที่
ถูกต้องจานวน 72 คะแนน คานวณเป็นคะแนนแปลงได้ 20 คะแนน ส่งผลทาให้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด
61 คะแนน ได้รับอักษรลาดับขั้น D+ จากคะแนนรวมทั้งหมดที่ถูกต้อง 68 คะแนน ได้รับอักษรลาดับขั้น C
ทั้งนี้ อาจารย์ผสู้ อน ยืนยันคะแนนรวมและอักษรลาดับขั้นที่ถูกต้อง ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
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ชื่อ – นามสกุล
รหัสประจาตัว

นางสาวสมฤทัย อุประสิทธุ์
541710070

คะแนน
เก็บ
45
คะแนน
28

คะแนนสอบ
กลางภาค
25 คะแนน
ผิด
ถูก
13
20

คะแนน
สอบไล่
30 คะแนน
20

คะแนนรวม
ทั้งหมด
100 คะแนน
ผิด
ถูก
61
68

อักษรลาดับ
ขั้น
ผิด
D+

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาควิชาจิตวิทยา มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงอย่างชัดเจน ได้แก่
สาเนาบันทึกขออนุมัติแก้ไขอักษรลาดับขั้นของภาควิชา สาเนาใบคะแนนดิบทั้งหมดของอาจารย์ผู้สอน
ฉบับเก่าและฉบับใหม่ สาเนากระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่องตรวจกระดาษคาตอบของการสอบ
กลางภาค และสาเนาใบบันทึกลาดับขั้น จึงเห็นชอบการเสนอขอแก้ไขอักษรลาดับขั้น กระบวนวิชา

ถูก
C
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013110 ตอน 003 ประจาภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตามที่ภาควิชาจิตวิทยาเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้
นัก ศึกษาได้รับ คะแนนและอักษรล าดั บ ขั้นตามความเป็นจริงและให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะมนุษยศาสตร์พิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวปารียา ไชยเวช
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
นายประพัฒน์ พิละกันทา ผูต้ รวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงนาม)...............................................................
(อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจารัส)

(ลงนาม)..............................................................
(รองศาสตราจารย์สุพรรณี ปิ่นมณี)

(ลงนาม)...............................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล)

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

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

