แผนผังแสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1 – ม.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สอบไม่ผ่าน

สอบซ่อม 0 ได้ 2 ครั้ง

สอบผ่าน

ได้เกรด 1
ได้เกรด “1”

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ยื่นคาร้องขอแก้ 0

ได้เกรด 0

สอบปลายภาค
กรณีพิเศษ

ได้เกรด “1–4”

5 ตัดสินผลการเรียน
ได้เกรด “0-4”

ได้เกรด “0-1”
เหตุไม่สุดวิสัย

พิจารณาเหตุของ
การติด “ร”
เข้าสอบตามเวลาที่
วิชาการกาหนด

เวลาเรียน
ครบ

เหตุสุดวิสัย

สอบซ่อม 1 ครั้ง
ตามตารางวิชาการ

สอบผ่าน

60

สอบไม่ผ่าน

4

ติด “ร”

วัดผลปลายภาค
Final

60

นักเรียนเข้าสอบปลาย
ภาคไม่ได้

ซ่อมเวลาเรียนโดยครูผสู้ อน

ติด “มส”
ขาดเกิน 20

แจ้งขาดเมื่อครบ 20
แจ้งขาดเมื่อครบ 15
แจ้งขาดเมื่อครบ 10

เวลาเรียน
มากกว่า 80

3 ตรวจสอบเวลาเรียน

เรียนซ้้ารายวิชา


ลงทะเบียนเรียนซ้าวิชา
หน่วยกิตละ 600 บาท
 เข้าเรียนตามเวลาที่กาหนด


สอบผ่าน
โดยพิจารณาจากเกณฑ์
F1, F2 ผ่านที่ 70
Midterm ผ่านที่ 60

2

วัดผลระหว่างภาคเรียน
F1, Midterm, F2

1
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เรียน

สอบซ่อม

ผ่าน
สอบซ่อม
F1, F2 3 ครั้ง
Midterm 1 ครั้ง

ใช้คะแนนทีม่ ากที่สดุ

สอบซ่อมไม่ผ่าน
หรือหมดเวลาที่กาหนด

สอบไม่ผา่ น
F1, F2 ไม่ผ่าน 70
Midterm ไม่ผ่าน 60

The School of Quality and International Standards
Montfort College Chiang Mai

แนวปฏิบัติวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน:งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ประเด็นที่ 1 เกณฑ์ผา่ นในการวัดและประเมินผลและจ้านวนครั้งในการสอบซ่อม

F1

Midterm

F2

Final

 เกณฑ์ผ่าน 70  เกณฑ์ผ่าน 60  เกณฑ์ผ่าน 70  เกณฑ์ผ่าน 60
 ซ่อมได้ 3 ครั้ง  ซ่อมได้ 1 ครัง้  ซ่อมได้ 3 ครัง้  ซ่อมได้ 1 ครัง้

ข้อตกลงร่วมกัน:
นักเรียนมีสิทธิ์ สอบซ่อมเพื่อได้
คะแนนผ่ า นเกณฑ์ แต่ถ้า ซ่ อ ม
ไม่ ผ่ านหรื อ เลยก้ าหนดเวลา
ให้ใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุด

หมายเหตุ การขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาคโดยไม่มีเหตุอันควรที่เหมาะสม จะอนุญาตให้สอบตามช่วงเวลาทีฝ่ ่ายวิชาการ
กาหนด โดยไม่มีการสอบแก้ตัวไม่ผ่านเกณฑ์

ประเด็นที่ 2 การติด “0” และการแก้ “0”
 การติด “0” โดยไม่แก้
ทั้งวิชาพื้นฐานหรือ
เพิ่มเติม จะไม่สามารถ
จบช่วงชั้นได้
 การซ่อม “0” สามารถซ่อม
ได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนการซ่อม “0”
1) ติดต่องานวัดผล ซือ้ ใบซ่อม 0
(หน่วยกิตละ 10 บาท/ ม.ต้น ใบฟ้า/
ม.ปลาย ใบชมพู)
2) ติดต่อครูผู้สอนเพื่อเรียนซ่อมเสริม
และรับงานมาซ่อม
3) ส่งงานตามกาหนด ครูประเมินงาน
 ถ้าผ่าน ได้เกรด 1
 ถ้าไม่ผ่าน ซ่อม “0” ครั้งที่ 2
4) กรณีซอ่ มครัง้ ที่ 2 ไม่ผ่าน ให้
ลงทะเบียนเรียนซ ้ารายวิชา

ขั้นตอนการเรียนซ้้ารายวิชา
1) ชาระค่าลงทะเบียนเรียนซ้าตามหน่วยกิต ที่ห้องการเงิน
2) รับแบบบันทึกเวลาเรียนที่งานวัดผล
3) เรียนซ่อมเสริมนอกเวลาโดยนับชัว่ โมงตามหน่วยกิต
4) ทางานตามทีค่ รูมอบหมาย
5) ส่งงานตามกาหนดเวลา ประกาศผลการเรียนซ้ารายวิชา
จานวนหน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน

จานวนชั่วโมงที่เรียนซ่อม

0.5
1.0
1.5

300 บาท
600 บาท
900 บาท

6 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง

ประเด็นที่ 3 การติด “มส” และการแก้ “มส”
 “มส” คือ มีเวลาเรียนไม่ถึง 80

จานวนคาบที่ขาดเรียนที่ทาให้ติด “มส”

 นัก เรียนไม่มีสิท ธิ์ เข้าสอบปลาย
ภาคจนกว่าจะซ่อมเวลาเรียนครบ จานวน
หน่วยกิต
 หลังซ่อมเวลาและมีสิทธิ์สอบแล้ว
0.5
ถ้าผ่านเกณฑ์ จะมี สิท ธิ์ได้ ผ ลการ
1.0
เรียนไม่เกิน 1
1.5
 มีเวลาเรียนไม่ถึง 60 ของวิชาให้

จานวน
คาบเรียน

20 คาบ
40 คาบ
60 คาบ

ขาด
20

ข้อตกลงร่วมกัน:
1) เตือนนักเรียน 3 ครั้ง คือ ขาดครบ 10, 15, 20
2) การนับเวลาเรียนและไม่นับเวลาเรียน
 กิจกรรมที่โรงเรี ยนเป็ นผู้จดั หรื อส่งเข้ าร่ วม ให้ นบั เวลาเรี ยน

เกิน 20
ติด “มส”

4 คาบ 5 คาบ
8 คาบ 9 คาบ
12 คาบ 13 คาบ

 ลาป่ วย/ ลากิจ / ขาดเรี ยนไปร่ วมกิจ กรรมอื่ นๆด้ วย
ตัวเอง ไม่ นับเวลาเรี ยน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาโดย
หัวหน้ าสถานศึกษา จึงจะนับเวลาเรี ยน)
 ลาไปเรี ยนซ่อม รด ไม่ นับเวลาเรี ยน

ลงเรียนซ้้ารายวิชา

ประเด็นที่ 4 การติด “ร” และ “มผ”
การติด “ร” คือ รอการตัดสินผลการเรียน เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
ในวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน
ที่มอบหมายให้ทา เพราะมีเหตุสุดวิสยั (พิจารณาเหตุสดุ วิสยั โดยหัวหน้ าสถานศึกษา เช่น
เกิดอุบตั เิ หตุ หรื อเจ็บป่ วยร้ ายแรง) เมื่อนักเรียนดำเนินกำรสอบหรือส่งงำนที่ค้ำงให้
เรียบร้อย จะได้ผลกำรเรียน 0 – 4

การติด “มผ”
 การติด “มผ” จะไม่จบช่วงชั้น (ม.3/ ม.6)
 วิชาที่ประเมิน คือ การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน/ การประเมินลักษณะอันพึงประสงค์/ ประเมิน
สมรรถนะ/ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน


