
               

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย 
แฟช่ันไอส์แลนด์ ช้ัน B โซนการศึกษา ติดกบัธนาคารกรุงเทพ โทร.02-947-6137, 089-200-9489 
สระบุรี ช้ัน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622, 081-614-7405 

 

คอรส์เปิดเทอม 2/65 สอบคร้ังที ่1 เรียงล ำดับจำกสงูไปหำน้อย ตำมคะแนนรวมทุกวิชำ โดยปรับเป็นวิชำละ 100 คะแนน. 

วธีิตีความคะเเนน 
1.นร.สอบไดล้ ำดบัท่ีเท่ำไหร่ 
2.คะเเนนเเต่ละวิชำเป็นอยำ่งไร 

ตวัอยำ่งเช่น บำงวิชำ คะเเนนเฉล่ียจะไม่สูง เหตุผลเพรำะโจทยท่ี์สอบ ไม่ง่ำย (ถำ้โจทยง์่ำยจะไม่สำมำรถวดัอะไรได)้ เเต่ก็ยงัมีนกัเรียนบำงคนท่ีท ำสอบไดค้ะเเนนค่อนขำ้งสูงในวิชำนั้น. 
คะเเนน เท่ำกบั 0 เเสดงวำ่นกัเรียนขำดสอบในวิชำนั้น.  
นร.ท่ีขำดสอบเเละมำสอบทีหลงั ยงัไม่มีคะเเนน (ก ำลงัตรวจ) 

3.ผูป้กครองพูดคุยกบันกัเรียน จะท ำอยำ่งไรใหค้ะเเนนสูงขึ้น ใหลู้กท่ำนรู้สึกวำ่มีส่วนร่วมเเละเขำ้ใจจุดประสงคข์องกำรเรียนหรือเป้ำหมำย เช่น สอบเขำ้ ม.1 
ตวัอยำ่ง เช่น กำรวำงเเผนกำรอ่ำนหนงัสือ ทบทวนต ำรำ กำรเตรียมตวัก่อนสอบ เป็นตน้ 

4.ขอ้คิด 
คะเเนนท่ีได ้น ำไปสู่กำรพฒันำองคค์วำมรู้ของลูกหลำนท่ำน ตรำบใดท่ีเรียนก็ไม่มีวนัส้ินสุดส ำหรับกำรพฒันำ ไม่วำ่จะสอบเขำ้ ม.1 หรืออนำคตสอบเขำ้มหำวิทยำลยั. 
กำรสอบเขำ้ ม1 ใชค้ะเเนนรวมทุกวิชำในกำรจดัล ำดบัท่ี ไม่สำมำรถเก่งเพียงบำงวิชำได ้

5.วิธีคิดคะแนน ปรับเป็น100 ทุกวิชำ 
สมมุติวำ่วิชำคณิตศำสตร์ คะแนนเตม็ =30 ลูกไดค้ะแนน =15 วิธีคิด =(15/30) คูณ 100 = 50คะแนน 
คิดแบบน้ีในทุกๆวิชำ แลว้น ำคะแนนมำรวมกนั หำรดว้ยคะแนนเตม็ของทุกวิชำ เช่น สอบ 5 วิชำ คะแนนรวมเท่ำกบั 500  

อจ.ณัฐชัย ศิริทัศนกุล  089-200-9489 
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ถ้าเกดิข้อผิดพลาดในการพมิพ์ ช่ือ นามสกุล หรือ โรงเรียน  ต้องขอโทษด้วย (ข้อมูลไม่ครบ ช่วยแจ้งปชสอพัเดท)  
 

 
 

KDC สระบุรี-สุขอนันตป์ารค์ เสาร ์
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