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ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี
ข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการจัดการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
เรือ่ งในฉบับ…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปฎิทนิ งานฝา่ ยวิชาการ
แนวทางประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Progress Chart
การนับเวลาเรียน 80 % เพื่อตัดสิทธิ ์การประเมินสรุปผลการเรียน
อัตราส่วนคะแนนประเมินผลการเรียน
เกรด มส. (ไม่สมบูรณ์)
การสอบแก้ตวั เกรด 0(ศูนย์) ของนักเรียน ปวช.

1. ปฎิทนิ งานฝ่ ายวิชาการ
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รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
เปิ ดภาคเรียน
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ออกฝึ กงานรุ่นที่ 1
ครูประจาวิชา ส่งบันทึกรายงานการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทีม่ เี วลาเรียน 4 สัปดาห์แรก
ไม่ถงึ 80 %
ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา( ปวส.2 กลุม่ ทีจ่ ะออกฝึ กงานรุ่นที่ 2) ซึง่ มีเวลาเรียนไม่ถงึ 80 % ให้
หัวหน้าแผนกวิชาเพือ่ ตัดสิทธิ์เข้าสอบประเมินสรุป
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 (ปวส.2 กลุม่ ทีจ่ ะออกฝึ กงานรุ่นที่ 2)
ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์เข้ารับการประเมินสรุป เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถงึ 80 %(ได้เกรด ขร.)
ครูประจาวิชา ส่งบันทึกรายงานการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทีม่ เี วลาเรียน 8 สัปดาห์แรก
ไม่ถงึ 80 %
สอบประเมินสรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ของนักศึกษา ปวส.2 (กลุม่ ทีจ่ ะออกฝึ กงานรุ่นที่ 2)
นักศึกษา ปวส.2 ออกฝึ กงานรุ่นที่ 2 เป็ นเวลา 9 สัปดาห์
เปิ ดเรียน ภาคเรียนที่ 1ของนักศึกษา ปวส.2 ทีก่ ลับจากฝึ กงานรุ่นที่ 1
ครูประจาวิชาส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ของ ปวส.2 (กลุม่ ที่จะออกฝึ กงานรุ่นที่ 2)
ให้หวั หน้าแผนกวิชา/งานวัดผลฯ
ครูประจาวิชา ส่งบันทึกรายงานการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทีม่ เี วลาเรียน 12 สัปดาห์แรก
ไม่ถงึ 80 %
-ครูประจาวิชา ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาทีม่ เี วลาเรียนไม่ถงึ 80 % ให้หวั หน้าแผนกวิชา
-ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์เข้ารับการประเมินสรุป เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถงึ 80 %
ประเมินสรุปผลการเรียน ภาคปฏิบตั ิของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ปี
ครูประจาวิชาโครงการ ให้ผูเ้ รียนส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ประเมินสรุปผลการเรียน ภาคทฤษฎี ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ปี
ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ปี ให้หวั หน้าแผนกวิชา
หัวหน้าแผนกวิชา ตรวจสอบความถูกต้องของการให้เกรดก่อนส่งงานวัดผลฯ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อนุมตั ผิ ลการเรียน
ประกาศผลการเรียน ประจาภาคเรียน
นักเรียน ระดับ ปวช. ทีไ่ ด้เกรด 0(ศูนย์) ยืน่ คาร้องขอสอบแก้ตวั
นักเรียน ระดับ ปวช. ทีไ่ ด้เกรด 0(ศูนย์) สอบแก้ตวั
ประกาศผลสอบแก้ตวั
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2. แนวทางประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คะแนน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

ความมีระเบียบวินยั

่ ยร
ความขยันหมันเพี

ความซือ่ สัตย์

ความสุภาพและมีนา้ ใจ

3

3

3

3

3

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี/ปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด, 2 = พอใช้/ปฏิบตั ปิ านกลาง, 1 = ควรปรับปรุง/ปฏิบตั ินอ้ ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ความรับผิดชอบ
4. ความซื่อสัตย์
1) เตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบตั งิ าน
1) พูดความจริง
2) ปฏิบตั งิ านด้วยความละเอียดรอบคอบ
2) ไม่คดั ลอกงานผูอ้ ่นื
3) ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสร็จตามกาหนดโดยการนาหลัก 3) ไม่ทจุ ริตในการสอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
4) ไม่ลกั ขโมย
4) ปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงความปลอดภัย
5. ความสุภาพและมีน้ าใจ
2. ความมีระเบียบวินัย
1) มีมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
1) มีจติ สานึกในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2) ไม่กา้ วร้าวรุนแรง
2) ตรงต่อเวลา
3) อาสาช่วยเหลือผูอ้ ่นื
3) รักษาสาธารณสมบัติ
4) รูจ้ กั แบ่งปัน
6. อืน่ ๆ (ระบุ)
4) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
3. ความขยันหมัน่ เพียร
1) ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง
7. อืน่ ๆ (ระบุ)
2) มีความพยายามไม่ทอ้ ถอย
3) พยายามทางานอย่างต่อเนื่อง
4) อดทนปฏิบตั งิ านจนสาเร็จ

รวมคะแนนคุณธรรม
ฯ

ความรับผิดชอบ

วิชา............................................................
รหัสวิชา....................................................
จานวน.....................คาบ ......................
หน่วยกิต
เลขที่
ชื่อ - สกุล

รวม

ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินด้านจิตพิสยั

20
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1. ประเมินเพือ่ พัฒนาด้วย Progress Chart
การใช้แผนภูมคิ วามก้าวหน้า เป็ นเครื่องมือที่ใช้กนั แพร่หลายในการเรียนการสอนทีม่ กี ารปฏิบตั ิ ในสายวิชาชีพเพือ่
วัดและประเมินผลขณะทีผ่ ูเ้ รียนปฏิบตั งิ านว่าทาได้มากน้อยเพียงใด ได้ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนหรือไม่ จึงสามารถกระตุน้
กระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากเหมาะสมกับรายวิชาทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านแล้ว ยังนาไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ทีม่ กี ารปฏิบตั ิช้ นิ งานได้ดว้ ย เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ พลศึกษาฯลฯ
ข้อปฏิบตั ใิ นการใช้แผนภูมคิ วามก้าวหน้า คือ (1) ครูตอ้ งดาเนินการวิเคราะห์กระบวนการหรือขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน (2) ครูวเิ คราะห์คะแนนของแต่ละเนื้อหา (3) ชี้แจงและทาความตกลงกับผูเ้ รียนก่อนใช้ และ (4) ครูบนั ทึกข้อมูล
ต่างๆ ลงในแผนภูมคิ วามก้าวหน้าทันที
ชนิ ดของแผนภูมิความก้าวหน้า
1. แผนภูมคิ วามก้าวหน้างานเดี่ยว (unit operation progress chart) เป็ นแผนภูมแิ สดงการทางานเป็ น
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริ่มต้นงานจนถึงขัน้ สาเร็จ
2. แผนภูมโิ ครงงาน (project progress chart) เป็ นแผนภูมแิ สดงการทางานของผูเ้ รียนแต่ละงาน เช่น ในภาค
เรียนหนึ่งมีงานให้ทา 5 ชิ้น เมือ่ ทางานชิ้นไหนเสร็จก็บนั ทึกไว้
3. แผนภูมคิ วามก้าวหน้าโครงงานผสม (combination project and operation chart) เป็ นแผนภูมแิ สดง
การทางานโดยรวม 2 วิธขี า้ งต้นไว้ดว้ ยกัน คือมีช่อื งานแต่ละชิ้นและแสดงขัน้ ตอนการทางานด้วย
4. แผนภูมคิ วามก้าวหน้าแสดงคะแนน (point progress chart) แสดงคะแนนทีผ่ ูเ้ รียนได้รบั เมือ่ ทางานสาเร็จ
มากขึ้นแท่งคะแนนสะสมจะเพิม่ ขึ้น แต่ละงานอาจให้สตี ่างกัน และอาจมีสแี สดงเพือ่ ชมเชยผลงานก็ได้
ตัวอย่าง แผนภูมคิ วามก้าวหน้างานเดี่ยว (unit operation progress chart)
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภาคเรียนที่ ............ ปี การศึกษา ............
แผนภูมิแสดงความก้ าวหน้ าทางการเรียน (Progress Chart)
วิชา.............................................
ระดับ........ปี ที่... กลุ่ม............
แผนกวิชา...................................
ชื่อผูส้ อน....................................
คะแนน
ที่
ชื่อผูเ้ รี ยน

หมายเหตุ

1
2
3
4

กาลังปฏิบตั ิงาน

 คะแนนที่ได้

ขาดปฏิบตั ิชิ้นงาน
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2. การนับเวลาเรียน 80 % เพื่อตัดสิทธิ์การประเมินสรุปผลการเรียน
ในปัจจุบนั แม้จะได้ปรับวิธีเรียน เปลีย่ นวิธสี อน ปฏิรูปการสอบ แต่ครูยงั คงต้องปฏิบตั เิ รื่องการนับเวลาเรียน 80%
ของผูเ้ รียนและตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบปลายภาคเรียน นอกจากเป็ นการเสริมสร้างความมีระเบียบวินยั และลักษณะนิสยั ทีด่ ีแก่
ผูเ้ รียนแล้ว ยังเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ “ข้อ 35 ...ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
นักเรียน/นักศึกษาทีเ่ รียนในชัน้ เรียน ต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดเรียนเต็มสาหรับ
รายวิชานัน้ จึงจะมีสทิ ธิรบั การประเมินสรุปผลการเรียน....ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นอันสุดวิสยั สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผัน
ได้เป็ นรายๆ ไป....”
ครูประจาวิชาทุกท่าน จะต้องตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา และส่งรายชื่อผูม้ เี วลาเรียนไม่ถงึ 80 %
ให้ฝ่ายวิชาการ เพือ่ ประกาศตัดสิทธิ์การเข้าสอบประเมินสรุป(สอบปลายภาค) และครูให้เกรดเป็ น “ขร.” (หมายถึง “ขาด
เรียนเกิน...” ซึง่ ถือว่า “สอบไม่ผ่าน” ผูเ้ รียนที่ได้เกรด ขร. ต้องลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชานัน้ /หรือลงเรียนรายวิชาอื่น
ทดแทน(ถ้ามี)
การนับเวลาเรียน และกาหนดส่งรายชื่อผูไ้ ม่มีสทิ ธิ์สอบปลายภาคเรียน
รายการ
กาหนดเวลาปฏิบตั ิ
เวลาเปิ ดเรียนเต็ม
18 สัปดาห์ เท่ากับเป็ นเวลาเรียนเต็ม 100 %
การคิดเวลาเรียน

สัปดาห์ท่ี 1-15 -ให้คิดเวลาเรียนตามจริง
สัปดาห์ท่ี 16-18 -ให้ถอื ว่าผูเ้ รียนมีเวลาเรียนเต็ม

กาหนดส่งรายชื่อผูม้ เี วลาเรียนไม่ถงึ 80 %
-ครูประจาวิชานาส่งหัวหน้าแผนกวิชา
-หัวหน้าแผนกวิชา นาส่งฝ่ ายวิชาการ

- ในวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 16
- ภายในวันอังคารของสัปดาห์ที ่ 16
(ก่อนสอบภาคปฏิบตั ิทจี ่ ดั ในสัปดาห์ที ่ 17)
-ประกาศผลผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ์สอบปลายภาค
- ในวันศุกร์ของสัปดาห์ท่ี 16
หมายเหตุ ครูประจาวิชาต้องให้เกรดนักเรียนที่มเี วลาเรียนไม่ถงึ 80 % เป็ นเกรด “ขร” เท่านัน้
และต้องไม่อนุ ญาตให้ผูเ้ รียนทีม่ รี ายชื่อตามประกาศของงานทะเบียน (เรื่อง ผูเ้ รียนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์สอบปลายภาค กรณีมเี วลา
เรียนไม่ถงึ 80 %) เข้าสอบปลายภาค

แนวปฏิบตั ิเรือ่ งการนับเวลาเรียน และการปฏิบตั ิกรณี ผูเ้ รียน มีเวลาเรียนไม่ถงึ 80%
ระหว่างภาคเรียน ...
** ครูประจาวิชา เช็คเวลาเรียนอย่างต่อเนื่ องทุกคาบเรียนที่เข้าสอน
** ครูทาสรุปผูเ้ รียนที่มีเวลาเรียนไม่ถงึ 80 % เป็ นระยะ คือเมือ่ สิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 4, 8, 12 หากมีผูเ้ รียนทีม่ เี วลาเรียนไม่ถงึ
80 % ให้ส่งบันทึกรายงานการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย ฝ่ ายวิชาการ
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เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 15…
1. ครูประจาวิชา ทาบันทึกเวลาขาดเรียน/ตรวจสอบและสรุปเวลาเรียนและแจ้งรายชื่อผูเ้ รียนทีม่ เี วลาเรียนไม่ถงึ 80 %
(ตามแบบฟอร์มทีง่ านวัดผลฯ จัดส่งให้หวั หน้าแผนก) แล้วจัดส่งให้หวั หน้าแผนกวิชาภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 16
2. หัวหน้าแผนกวิชา ตรวจสอบ ลงนามและส่งบันทึกให้ฝ่ายวิชาการภายในวันอังคารของสัปดาห์ท่ี 16
3. ฝ่ ายวิชาการรวบรวมบันทึกส่งให้งานทะเบียน เพือ่ งานทะเบียนจัดทาประกาศรายชื่อผูเ้ รียนที่มเี วลาเรียนไม่ถงึ 80 %
เสนอผูอ้ านวยการวิทยาลัยลงนามขออนุมตั ิ แล้วติดประกาศให้นกั เรียนนักศึกษาได้ทราบ
หมายเหตุ วิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือครูประจาวิชาติดตามผูเ้ รียน และทาสาเนาใบแจ้งรายชื่อผูท้ ่ไี ม่มสี ทิ ธิ์สอบ มอบให้ครูท่ี
ปรึกษาได้ทราบ และครูท่ปี รึกษาแจ้งผูป้ กครองเพือ่ ทราบโดยตรง

5. อัตราส่วนคะแนนประเมินผลการเรียน
5.1 อัตราส่วนประเมินระหว่างภาคเรียน : คะแนนประเมินสรุป(คะแนนสอบปลายภาค)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และวิธจี ดั การเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ลักษณะ/ประเภทรายวิชาที่มที งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาผูเ้ รียน จึงได้กาหนดสัดส่วนการ
ประเมินระหว่างเรียนเพื่อการพัฒนาให้มากกว่าการประเมินสรุปผลการเรียนเมือ่ สิ้นสุดการเรียนการสอน ฝ่ ายวิชาการ จึงขอ
กาหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินสรุปผลการเรียน ในอัตราส่วนที่ เหมือนกันหมดในทุก
รายวิชาดังนี้
คะแนนการประเมินระหว่างเรียน
80 %
คะแนนประเมินสรุปผลการเรียน
20 %
รวมทัง้ สิ้น
100 % โดยให้มคี ะแนนเจตคติแทรก ร้อยละ 20
รายวิชาฝึ กงาน ให้หวั หน้าแผนกวิชาและครู นิเทศ รวมทัง้ สถานประกอบการ ตกลงร่วมกันและถือปฏิบตั ิในแนว
เดียวกัน โดยอาจแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ เช่น ครูนิเทศ 40 % และสถานประกอบการ 60 %
รายวิชาโครงการ ให้หวั หน้าแผนกวิชาและครูประจาวิชา ตกลงร่ว มกันและถือปฏิบตั ิในแนวเดียวกัน โดยแตกต่าง
จากทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ เช่น ประเมินระหว่างภาค 70 % และประเมินปลายภาค/การนาเสนอผลงาน 30 %
5.2 อัตราส่วนประเมิน ความรู,้ ทักษะ และเจตคติ (คุณธรรมฯ )
การประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อประเมินทัง้ ด้าน ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ จึงมีแนวทางกาหนดอัตราส่วน
คะแนนประเมินผลตามลักษณะธรรมชาติของวิชา ดังนี้
ลักษณะ/ประเภทรายวิชา
1. มีเฉพาะภาคทฤษฎี
2. มีทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
3. มีภาคปฏิบตั >ิ ทฤษฎี หรือ
มีเฉพาะภาคปฏิบตั ิ

ประเมินระหว่างเรียน
ทดสอบความรู ้ ประเมินทักษะ/ เจตคติ
ชิ้นงาน
40
20
20
30
30
20
20

40

20

รวม

ประเมินสรุป
ผลการเรียน

รวม

80
80

20
20

100
100

80

20

100

หมายเหตุ คะแนนเจตคติ ประเมินโดยให้แทรกอยู่ในระหว่างการจัดการเรียนรู/้ การทดสอบ การประเมิน ทักษะ/กิจกรรม/
ภาระงาน
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6. เกรด มส. (ไม่สมบูรณ์)
โปรดร่วมมือ งดเว้นการให้เกรด “มส.” เนื่องจากส่งผลกระทบในทางเสียหายแก่ผูเ้ กี่ยวข้อง และครูตอ้ งยุ่งยากอีกหลายเรื่อง
ป้ องกันโดยครูเร่งการมอบหมายงาน และประเมินกระบวนการทางาน/ชิ้นงานระหว่างภาคเรียนโดยใช้ Progress Chart และ
กาหนดให้ผูเ้ รียนส่งงานภายในสัปดาห์ท่ี 16-17 หากผูเ้ รียนไม่สง่ งานตามกาหนด ครูยงั ติดตามงานกับผูเ้ รียนในสัปดาห์ท่ี 18 ซึง่
กาลังสอบปลายภาคได้
*เกรด มส. มีปญั หาต่อการคิดคะแนนเฉลี่ย, การตัดพ้นสภาพ, การแจ้งเกรดให้ผูป้ กครอง, หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ฯลฯ *

* ครูตอ้ งยุ่งยาก ถ้าให้เกรด มส. เพราะต้องบันทึกชี้แจ้งสาเหตุเมือ่ ส่งเกรด และต้องบันทึกอีกครัง้ เมือ่ แก้ไขเกรด มส.*
ตามระเบียบประเมินผลฯ ระบุว่าการให้เกรด มส. มีเพียง 2 กรณี คือ
1. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็ นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชา หรืองานทีส่ ่งไม่ครบ/งานไม่สมบูรณ์แบบ
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
2. เนื่องจากผูเ้ รียนไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครัง้ (เป็ นการขาดสอบระหว่างภาค อันเนื่องจากมีเหตุจาเป็ น
อันสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ เจ็บป่ วย ฯลฯ เท่านัน้ )
หมายเหตุ ถ้าขาดสอบปลายภาค แม้มคี ะแนนรวมผ่านเกณฑ์ประเมิน ต้องให้เกรด ขส.(ขาดสอบ)เท่านัน้
การปฏิบตั กิ รณี ท่มี ีความจาเป็ นที่ตอ้ งให้เกรด มส.
1. วันส่งเกรด-ครูประจาวิชาจัดทาบันทึกแจ้งสาเหตุการให้เกรด มส. มาพร้อมกับแบบประเมินผลการเรียน (วผ.1)
2. งานประเมินผลฯ ประกาศผลการเรียนรายวิชา(และติดประกาศแจ้งให้ผูเ้ รียนทีไ่ ด้เกรด มส. ติดต่อครูโดยด่วน)
3. ครูนดั หมายผูเ้ รียนเรื่อง งานและกาหนดส่งงาน
4. เมือ่ ครบกาหนดให้ส่งแก้ไขเกรด มส. -ครูประจาวิชา จัดทาบันทึกส่งผลการแก้ไขเกรด มส. ให้งานวัดผลฯภายใน 10 วัน
นับจากวันประกาศผลการเรียนรายวิชาของภาคเรียนนัน้ ๆ
หมายเหตุผูไ้ ด้เกรด มส.(ไม่สมบูรณ์) มีสทิ ธิ์ได้ผลการเรียนตามเกรดปกติ คือเกรด 1 ถึง เกรด 4, หรือ 0 (ศูนย์)

7. การสอบแก้ตวั เกรด 0 (ศูนย์)ของนักเรียน ปวช.
7.1 ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบแก้ตวั คือ นักเรียน ระดับ ปวช. ทีไ่ ด้เกรด 0 (ศูนย์)
ผลการสอบแก้ตวั : ได้ผลสอบเป็ น เกรด 1 หรือ 0 (ศูนย์)
หมายเหตุ ผูท้ ไ่ี ด้เกรด ขร.(ขาดเรียนเกิน 20 %),ขส.(ขาดสอบปลายภาค) ถือว่าสอบไม่ผ่าน ไม่มสี ทิ ธิ์สอบแก้ตวั
จะต้องลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาเดิม
7.2 แนวทางจัดสอบแก้ตวั เกรด 0 ของครูประจาวิชา
(1) ก่อนประกาศผลสอบประจาภาคเรียน ครูประจาวิชา อาจจัดสอบแก้ตวั /สอนเสริม/มอบหมายงาน ให้แก่นกั เรียน
เป็ นการภายในไว้ก่อน เพือ่ ลดจานวนนักเรียนเกรด 0 ทีจ่ ะได้สทิ ธิ์สอบแก้ตวั
(2) ครูจะปฏิเสธการจัดสอบแก้ตวั ให้แก่นกั เรียนไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนทีไ่ ด้เกรด 0 ตามประกาศผลสอบประจาภาค
เรียนทุกคนมีสทิ ธิ์สอบแก้ตวั ตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลฯ พ.ศ.2556
(3) ก่อนจัดสอบแก้ตวั ครู ควร “จัดสอนซ่อมเสริม” เพือ่ เสริมความรูใ้ ห้นักเรียนก่อนสอบแก้ตวั
(4) การจัดสอบแก้ตวั เกรด 0 สามารถจัดสอบเฉพาะจุดประสงค์/เนื้อหา ทีน่ กั เรียนสอบไม่ผ่านก็ได้
(5) เครื่องมือที่ใช้สอบแก้ตวั อาจเป็ นข้อสอบ/ชิ้นงาน

