
สวนที่ 3  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

-  

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน 

3.3 รายงานผลสรุปการนิแทศ/รูปแบบการนิเทศการสอน  

3.4 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน   
 

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน   
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปดทําการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
3.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปดทําการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาล 1        

ถึงชั้นอนุบาล 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ระหวาง อายุ  3-5 ป เปนการจัดการศึกษาอยูบน 

พื้นฐานของการอบรมเล้ียงดู ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญาของเด็ก ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทามกลางความรัก 

ความเอาใจใส และความสัมพันธที่ดีระหวาง บาน โรงเรียน และชุมชน 
     3.1.1.1 โครงสรางหลักสูตร  

1) สาระการเรียนรู 
    - เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก    

     - เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 

      - ธรรมชาติรอบตัว    

      - ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
2) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการ 

     - พัฒนาการทางดานรางกาย   

     - พัฒนาการทางดานอารมณ-จิตใจ 

      - พัฒนาการทางดานสังคม   

      - พัฒนาการทางดานสติปญญา 
     3.1.1.2 การวัดและประเมินผล  
การประเมินผลน้ันถือเปนกระบวนการที่สําคัญ และจําเปนมากในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล

พัฒนาการที่ดีควรเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ตามความสนใจและพัฒนาการของเด็ก      

แตละคนโดยการสังเกต ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จึงเห็นความสําคัญในการประเมินพัฒนาการ โดยการใช

เคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง คือ 

1) แบบประเมินพัฒนาการของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2) แบบบันทึกพฤติกรรม 

3) แฟมสะสมผลงาน 

4) แบบสังเกตพัฒนาการ 

5) แบบประเมินโครงการเสริมประสบการณตรง 
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3.1.1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค 
1) การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค (รอยละ) ระดับการศึกษาปฐมวัย   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป มุงใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางของแตละบุคคล จึงกําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ 2  กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกัน 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

มาตรฐานที่ 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

มาตรฐานที่ 5  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกําลังกาย 

มาตรฐานที่ 6  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

มาตรฐานที่ 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

มาตรฐานที่ 9  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 10  มีความสามรถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับตามวัย 

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

มาตรฐานที่ 13  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  กําหนดเกณฑ การตัดสิน 3 ระดับ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  (เกณฑเฉพาะ) 
 ระดับ   3   หมายถึง   รางกายสมสวน ตามเกณฑมาตรฐาน 

 ระดับ   2   หมายถึง   รางกายยังไมสมสวน เชน คอนขางผอม, คอนขางทวมฯ    

 ระดับ   1   หมายถึง   รางกายไมสมสวน เชน อวน, ผอม 
 มาตรฐานที่ 2 – 15  (เกณฑทั่วไป) 
 ระดับ   3   หมายถึง   ดี, ทําไดดี, พบเห็นชัดเจน, พบบอยคร้ัง 

 ระดับ   2   หมายถึง   พอใช, ทาํไดบาง, เห็นไดเปนบางคร้ัง    

 ระดับ   1   หมายถึง   ควรเสริม, ทําไมได, มองไมเคนเห็น, พบเห็นบอยคร้ัง 
 

ในการสรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก กําหนดเกณฑ การตัดสิน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 26 แสดงระดับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 

ลําดับ รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 80.00  ขึ้นไป ดีมาก 

2 70.00 – 79.00 ดี 

3 60.00 – 69.00 พอใช 

4 ตํ่ากวา  60.00 ควรเสริม 
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3.1.1.4 เวลาเรียน (รอยละ)  
                                                   

ตารางที่ 27 แสดงเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตร (รอยละ) 
 

ลําดับ ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 
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1 อนุบาล 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

2 อนุบาล 2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

3 อนุบาล3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

3.1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
     3.1.2.1 หลักสูตร  

1) หลักสูตรปกติ  
เปดทําการสอนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ    

ศรีราชา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ออกแบบหลักสูตรออกเปน     

8 กลุมสาระการเรียนรู 

• กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

• กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

• กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

• กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

• กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

• กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

• กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

• กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประทศ 

      2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Modern Language Program)  
เปดทําการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เปนภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 

• หลักสูตร  MLP  (Modern Language Program) เปดสอนเปนภาษาอังกฤษ ต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคม

ศึกษา จํานวน 19 คาบ ตอสัปดาห โดยเรียนกับครูชาวตางประเทศ แบงนักเรียนออกเปนหองเรียนละ 

25 – 30 คน 

• หลักสูตร SEP  (Special English Program) เปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เฉพาะคาบ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเทานั้น จํานวน 6 คาบตอสัปดาห โดยเรียนกับครูชาวตางประเทศ แบงนักเรียน

ออกเปนกลุมยอย ประมาณกลุมละ 16-18 คน  
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     3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร  
1) ระดับช้ัน 

 กําหนดหลักสูตรเปน 3 ระดับชั้น  ตามระดับชั้นของนักเรียนดังนี้ 
• ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1-6 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 
 

2) สาระการเรียนรู 
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย  การจัดองคความรู  ทักษะการเรียนรู  ตามลักษณะของ
นักเรียนเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 
 1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรู  ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูนี้  เปนพื้นฐานสําคัญที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู ทุกระดับชั้น สําหรับ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  มีการจัดสาระการเรียนรูที่มีความเขมของเนื้อหาแตกตางกันเปนแผนการเรียน  ดังนี้  

1. แผนการเรียนวิทย-คณิต 
2. แผนการเรียนศิลปคํานวณ 
3. แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส 
4. แผนการเรียนภาษาจีน 
5. แผนการเรียนภาษาญี่ปุน 
6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

     3.1.2.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพและพัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความ

เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม เสริมสรางใหเปนคนมีศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝง
การสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพื่อใหเปนแนวทางในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  มี 3 ลักษณะ  คือ 
 1) กิจกรรมแนะแนว 

เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 
สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองและชวยใหนักเรียนรูจัก และเขาใจตนเอง สามารถเลือกวิชาเรียนและอาชีพ 
ไดอยางเหมาะสมเห็นคุณคาในตนเองเขาใจและยอมรับผูอื่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สนองตอความ
ตองการความสนใจและความถนัดของนักเรียนแตละคนสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหอบอุน นักเรียนมีความสุขที่
จะเรียนรู ครูมีความสุขที่จะอยูกับนักเรียนดวยความเขาใจ  ตลอดจนสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข        
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 2) กิจกรรมนักเรียน 

เปนกิจกรรมที่พัฒนาสาระการเรียนรูหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความสนใจของนักเรียน เพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู ในดานทักษะความสามารถพิเศษท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตาง ๆ ซึ่งจัดไดดังนี้ 

2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมลูกเสือ เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทางรางกาย สติปญญา จิตใจ 

และสังคม เพื่อใหเปนพลเมืองดีตอไปในอนาคต มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ที่ไดรับ

มอบหมาย  การรูจักชวยเหลือผูอื่นและการบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ ตอสังคม     
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 เปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เสริมสรางความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เพื่อให 

เปนคนดีของสังคมและของประเทศชาติ มุงเนนและปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคี อยูรวม 

กับผูอื่นไดและรูจักการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

2.2 การจัดกิจกรรมชุมนุม   

เปนกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคนควาและแกปญหาในการทํางาน 

อยางเปนระบบ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ มีความรักและความสามัคคีตอหมูคณะ  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 

เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสามารถพัฒนาตนเองไดสูงสุด  มีจิตอาสาในการเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอ

สังคม รูจักการใชชีวิตท่ีเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน  มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี  รูจักชวยเหลือผูอื่นและบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอสังคมและสวนรวม มีจิตสาธารณะในรูปแบบของกิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ ที่สรางสรรคตอสังคม 
 

     3.1.2.4 เวลาเรียน   
 1) กําหนดเวลาในการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวเปนรอยละ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 28 แสดงรอยละของเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 

ลําดับ ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
  

แล
ะวั
ฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

แล
ะ

เท
คโ
นโ
ลยี

 

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท
ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

ผูเ
รีย

น 

เพ
ิ่มเ
ติม

 

รวม 

1 ประถมศึกษาปที ่1 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

2 ประถมศึกษาปที ่2 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

3 ประถมศึกษาปที ่3 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

4 ประถมศึกษาปที ่4 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

5 ประถมศึกษาปที ่5 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

6 ประถมศึกษาปที ่6 14.28 14.28 8.57 8.57 5.72 5.72 5.72 8.57 5.72 22.85 100 

7 มัธยมศึกษาปที่ 1 8.57 11.43 8.57 14.28 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 22.85 100 
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ตารางที่ 28 ตอ 
 

ลําดับ ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
  

แล
ะวั
ฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

แล
ะ

เท
คโ
นโ
ลยี

 

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท
ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

ผูเ
รีย

น 

เพ
ิ่มเ
ติม

 

รวม 

8 มัธยมศึกษาปที่ 2 8.57 11.43 8.57 14.28 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 22.85 100 

9 มัธยมศึกษาปที่ 3 8.57 11.43 8.57 14.28 5.72 5.72 5.72 8.57 8.57 22.85 100 

10 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ว) 5.72 8.57 8.57 5.72 2.85 5.72 8.57 8.57 14.28 31.43 100 

11 มัธยมศึกษาปที่ 5 8.57 8.57 8.57 5.72 4.29 2.85 1.43 8.57 14.28 37.15 100 

12 มัธยมศึกษาปที่ 6 2.85 4.29 7.14 11.43 4.29 0.00 0.00 4.29 14.28 51.43 100 

13 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ค) 5.72 8.57 8.57 5.72 2.85 5.72 8.57 8.57 14.28 31.43 100 

14 มัธยมศึกษาปที่ 5 8.57 8.57 8.57 5.72 4.29 2.85 1.43 8.57 14.28 37.15 100 

15 มัธยมศึกษาปที่ 6 2.85 4.29 7.14 11.43 4.29 0.00 0.00 4.29 14.28 51.43 100 

16 มัธยมศึกษาปที่ 4 (ภ) 5.72 8.57 8.57 5.72 2.85 5.72 8.57 8.57 14.28 31.43 100 

17 มัธยมศึกษาปที่ 5 8.57 8.57 8.57 5.72 4.29 2.85 1.43 8.57 14.28 37.15 100 

18 มัธยมศึกษาปที่ 6 2.85 4.29 7.14 11.43 4.29 0.00 0.00 4.29 14.28 51.43 100 
 

3.2 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน  
 3.2.1 เกณฑการจบหลักสูตร 

ระดับระดับช้ันช้ันประถมศึกษาประถมศึกษา    
1. นักเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. นักเรียนตองไดรับการประเมินรายวิชาพื้นฐาน และไดรับผลการตัดสินเปนระดับผลการเรียน 1 – 4 ทุกรายวิชา 

3. นักเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ”  

    “ดี”  หรือ “ดีเย่ียม” 

 4. นักเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ” “ดี” หรือ 

    “ดีเย่ียม” 

5. นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการประเมิน “ผานเกณฑ”  

ระดับระดับช้ันช้ันมัมัธยมศึกษาธยมศึกษาตอนตนตอนตน  
1. นักเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. นักเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และ 

    รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต และไดรับผลการตัดสินเปนระดับผลการเรียน 1 - 4 ทุกรายวิชา 

3. นักเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ”  

    “ดี” หรือ “ดีเย่ียม”  

4. นักเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ” “ดี” 

    หรือ “ดีเย่ียม”  

5. นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดผลการประเมิน “ผานเกณฑ” 
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ระดับระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  ตอนปลาย
1. นักเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. นักเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และ 

    รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต และไดรับผลการตัดสินเปนระดับผลการเรียน 1 - 4 ทุกรายวิชา  

3. นักเรียนตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ”   

    “ดี” หรือ “ดีเย่ียม”  

4. นักเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดผลการประเมินเปนระดับ “ผานเกณฑ” “ดี” 

    หรือ “ดีเย่ียม”  

5. นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดผลการประเมิน “ผานเกณฑ” 
 

3.2.2 การใหระดับและรายงานผลการเรียน    
3.2.2.1 การใหระดับผลการเรียน 

• การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู  โรงเรียนใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 

8 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 29 แสดงระดับผลการเรียน รายวชิาของกลุมสาระการเรียนรู 
 

ลําดับ ระดับเกรด ชวงคะแนน 
ความหมาย 5 ระดับ 
(ระดับประถมศึกษา) 

ความหมาย 8 ระดับ 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

1 4 80-100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

2 3.5 75-79 
ดี 

ดีมาก 

3 3 70-74 ดี 

4 2.5 65-69 
พอใช 

คอนขางดี 

5 2 60-64 ปานกลาง 

6 1.5 55-59 
ผาน 

พอใช 

7 1 50-54 ผานเกณฑขั้นตํ่า 

8 0 0-49 ไมผาน ตํ่ากวาเกณฑ 
 

• ผลการเรียนท่ีมีเงื่อนไข 

 1) การได “มส” หมายถึง  นักเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน/ปลายป เน่ืองจากนักเรียน

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 การแก “มส” นักเรียนตองเรียนเพ่ิมเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง หรือวันหยุด หรือ

มอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไว สําหรับรายวิชานั้น ๆ และไดรับการตัดสินผลการเรียนโดยจะ

ไดรับผลการเรียนเปน “0” หรือ “1” เทานั้น 

 2) การได “ร” หมายถึง  รอการตัดสิน และยังตัดสินผลการเรียนไมได เน่ืองจากนักเรียนไมมีขอมูลผล

การเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทํา ซึ่งงานนั้น

เปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 - กรณีที่ 1 ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทํา หลังสงงานครบตามกําหนด เวลาหลังการแก “ร” จะไดรับผล

การเรียน 0-4 ขึ้นอยูที่ดุลยพินิจของครูประจําวิชา       

 - กรณีที่ 2 ขาดสอบเนื่องจาก “ปวย” หรือ “ประสบอุบัติเหตุ” โดยผูปกครองตองทําการบันทึกขอลา  

การสอบ พรอมแนบหลักฐานที่งานวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ หลังสอบแก “ร” จะไดรับผลการเรียน 0-4   

 - กรณีที่ 3 ขาดสอบโดยไมแจงสาเหตุ หรือมิใชเหตุสุดวิสัย หลังการแก “ร” จะไดผลการเรียน “0” หรือ  

“1” เทานั้น   

  3) การเปล่ียนผลการเรียน “0” ครูประจําวิชาจัดใหมีการซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ี

นักเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน 2 คร้ัง เม่ือผานจะไดระดับผลการเรียนเปน “1” เทานั้น 
 

3.2.2.2 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   
 เปนการประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ถายทอดความคิดดวยทักษะการเขียนส่ือความ รายวิชา 

ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ  คือ    

1. ระดับ   0   คือ   “ไมผาน” 

2. ระดับ   1   คือ   “ผาน” 

3. ระดับ   2   คือ “ดี” 

4. ระดับ   3   คือ “ดีเย่ียม” 

 ในกรณีที่นักเรียนไดผลการเรียน “ไมผาน” คณะกรรมการตองจัดซอมเสริม ใหนักเรียนสามารถ อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน แลวจึงเปล่ียนแปลงผลการเรียน จาก “ไมผาน” เปน “ผาน” 
 

3.2.2.3 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
เปนการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียน วิธีการประเมินจะ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินและรายงานผลเม่ือส้ินปการศึกษา โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองประเมิน  ดังนี้   

1. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

     1.1 ยืนตรงรองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ดวยความเคารพ 

     1.2 มีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

     1.3 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

     2.1 ไมทุจริตในการสอบ           

     2.2 ไมลักขโมย 

     2.3 ไมพูดโกหก 

3. มีวินัย 

     3.1 มาเรียนและเขาแถวทันเวลา  

     3.2 แตงกายสะอาด ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  

     3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและกฎหมาย 

4. ใฝเรียนรู 

     4.1 แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

     4.2 รักการอาน และคนควาจากแหลงความรู 

     4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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5. อยูอยางพอเพียง 

     5.1 ไมใชส่ิงของฟุมเฟอยเกินความจําเปน   

     5.2 รูและเขาใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

     5.3 ใชอุปกรณการเรียนและสมบัติสวนรวมอยางรูคุณคา 

 6. มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการทํางาน  

      6.1 ทํางานและสงงานตรงตามเวลา    

     6.2 รวมกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     6.3 มาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตั้งใจเรียน 

7. รักความเปนไทย 

     7.1 มีมารยาทแบบไทยและมีความเปนสุภาพชน  

     7.2 มีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและทองถ่ิน 

     7.3 แสดงความเคารพดวยการไหวไดถูกตอง 

8. มีจิตสาธารณะ 

     8.1 มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ 

     8.2 เห็นแกประโยชนสวนรวม  

     8.3 บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม  

9. ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

     9.1 ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด/มอมเมา  

     9.2 หลีกเล่ียงและหางไกลจากอบายมุข  

     9.3 ไมเก่ียวของกับส่ิงลามกอนาจาร 

10. มีความเปนผูนําและกลาแสดงออก 

     10.1 กลาแสดงออกในส่ิงดีงามและสรางสรรค  

     10.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

     10.3 เปนผูนําและเปนผูตามท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
 

ในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละขอใหพิจารณา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 30 แสดงการพิจารณาการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละขอ  
 

ลําดับ รายการ ระดับคุณภาพ 

1 ปฏิบัติได 3 ขอ 3 

2 ปฏิบัติได 2 ขอ 2 

3 ปฏิบัติได 1 ขอ 1 

4 ไมสามารถปฏิบัติได 0 
 

ในการสรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน (ปพ.4) กําหนดเกณฑ การตัดสิน  4  ระดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 31 แสดงเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 

ลําดับ คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 
1 2.50 - 3.00 3 ดีเยี่ยม 

2 2.00 - 2.49 2 ดี 

3 1.50 - 1.99 1 ผาน 

4 0.00 -1.49 0 ไมผาน 
 

ในกรณีที่นักเรียนไดผลการเรียน “ไมผาน” การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละดาน ใหคณะกรรมการ

พัฒนาและประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จัดกิจกรรมเขาอบรมหรือใหผูเรียนทําความดีชดเชยจนครบถวนตามแนวทาง

ที่กําหนด จึงรายงานผลการพัฒนาผูเรียนให “ผาน” 
 

3.2.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มี 3 ลักษณะ  คือ 

 1) กิจกรรมแนะแนว 

 2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

     2.1) กิจกรรมลูกเสือ หรือนักศึกษาวิชาทหาร 

     2.2) กิจกรรมชุมนุม 

 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน  ใหใชตัวอักษร แสดงผลการประเมินดังนี้ 

    “ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด 

     “มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเขากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมแตมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑ   

ที่โรงเรียนกําหนด 

     ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” ตองซอมเสริมโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมในสวนท่ีนักเรียนไมไดเขา

รวมหรือไมไดทําจนครบถวน  แลวจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”  ได 
 

3.3 รูปแบบการนิเทศการสอน/รายงานสรุป/ผลการนิเทศการสอน  
3.3.1 รูปแบบการนิเทศการสอน  

 1) รูปแบบการนิเทศการสอน/การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา สามารถสรุปไดดังนี้ 

การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือ แนะนํา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหการจัดกระบวน 

การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กําหนดใหครูผูสอนทุกคน ตองไดรับการนิเทศการสอน อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  

โดยใชรูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน และแบบสังเกตการสอน ซึ่งเปนการนิเทศท่ีมีบรรยากาศของความ

รวมมือ รวมใจ และสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยใหหัวหนากลุมสาระฯ เปน

ผูรับผิดชอบจัดทําปฏิทินการนิเทศการสอนของครูในกลุมสาระฯ 

หัวขอการนิเทศการสอนจะเนนที่การจัดเตรียมการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน   

เปนสําคัญ ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะ กระบวนการตาง ๆ การสรางบรรยากาศใน

การเรียนรู ดวยการเสริมแรงทั้งคําพูดและทาทาง เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือกลาแสดงออกในเชิง

สรางสรรค ในการคิด วิเคราะหและทักษะในดานตาง ๆ รวมท้ังการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝง

คุณลักษณะที่พึงประสงคในการจัดการเรียนการสอนดวย 
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หลังจากการนิเทศการสอน ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะพูดคุย และบอกถึงขอดี และขอควรปรับปรุง ที่พบจาก

การนิเทศการสอน เพื่อใหผูรับการนิเทศนําไปแกไข หรือปรับปรุงในสวนที่ผูนิเทศไดบันทึกไว และนําผลการนิเทศการสอน

สงใหหัวหนากลุมสาระฯ เพื่อรับทราบการนิเทศการสอน และติดตามประเมินผลอีกทางหนึ่งดวย 
 

3.3.2 รายงานสรุป/ผลการนิเทศการสอน 
 1) จํานวนครูผูสอน ที่ไดรับการนิเทศการสอน 
 

ตารางที่ 32 แสดงจํานวนครทูี่ไดรับการนิเทศการสอนตามระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 
 

ลําดับ ระดับ 

1/2555 2/2555 

จํานวน 
ครู 

ครูที่ตอง 
ไดรับ 

การนิเทศ 

ครูที่ได 
รับการ 
นิเทศ 

รอยละ 
จํานวน 
ครู 

ครูที่ตอง 
ไดรับ     

การนิเทศ 

ครูที่ได 
รับการ 
นิเทศ 

รอยละ 

1 การศึกษาปฐมวัย 19 18 18 100 19 18 18 100 

 รวม/เฉลี่ยรอยละ 19 18 18 100 19 18 18 100 

2 การศึกษาข้ันพื้นฐาน         

 2.1 กลุมสาระการเรียนรู         

 1) ภาษาไทย 20 18 18 100 20 18 18 100 

 2) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 21 20 20 100 21 20 20 100 

 3) คณิตศาสตร 29 27 27 100 29 27 27 100 

 4) วิทยาศาสตร 29 29 29 100 29 29 29 100 

 5) ภาษาตางประเทศ 27 26 26 100 27 26 26 100 

 6) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 11 11 11 100 11 11 11 100 

 7) ศิลปะ 13 13 13 100 13 13 13 100 

 8) สุขศึกษาและพลศึกษา 12 12 12 100 12 12 12 100 

 9) งานแนะแนว 5 5 5 100 5 5 5 100 

 รวม/เฉลี่ยรอยละ 167 161 161 100 167 161 161 100 
                                           

                                                                                                                    สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56  …ระดับการศึกษาปฐมวัย ไมรวมผูชวยครู, ครูอัตราจาง และครูชาวตางประเทศ 
                                                                                                 …ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมครูงานแนะแนว, ไมรวมครูอัตราจาง, ครูลาปวย                     
                                                                                                                                                         และครูชาวตางประเทศ 

 

ตารางที่ 33 แสดงสรุปจํานวนครูที่ไดรบัการนิเทศการสอน 
 

ลําดับ ภาคเรียน 
ระดับ 

การศึกษาปฐมวัย 
จํานวนครทูั้งหมด 

ครูที่ตอง 
ไดรับ 

การนิเทศ 

จํานวนคร ู
ที่ไดรับ 
การนิเทศ 

รอยละ 
ระดับ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวนครทูั้งหมด 

ครูที่ตอง 
ไดรับ 

การนิเทศ 

จํานวนคร ู
ที่ไดรับ 
การนิเทศ 

รอยละ 

1 1/2555 19 18 18 100 167 161 161 100 

2 2/2555 19 18 18 100 167 161 161 100 

รวม/เฉลี่ยรอยละ 38 36 36 100 334 322 322 100 
 

สรุปอภิปรายผล 
 จากตารางที่ 33 งานหลักสูตร  ฝายวิชาการ  พบวา ตลอดปการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูไดรับการนิเทศ

การสอน คิดเปนรอยละ 100 สวนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดรับการนิเทศการสอน    

คิดเปนรอยละ 100  
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3.4 ผลงานวิจัยในช้ันเรียน และงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน  
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สงเสริมใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน เพื่อนํามาใชในการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน สวนบุคลากรทางการศึกษาไดสนับสนุน

ใหครูไดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานที่ตนเองไดทํา เพื่อพัฒนางานของตนเองใหดีย่ิงขึ้น สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

1)  จํานวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทํางานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
 

ตารางที่ 34 แสดงผลการจัดทํางานวิจัยของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ลําดับ ระดับ 
จํานวนครู 
ท้ังหมด 

จํานวนครู 
ท่ีตองทํางานวิจัย 

จํานวนครู 
ทีจัดทํางานวิจัย 

รอยละ หมายเหตุ 

1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 19 18 18 100 ครูอัตราจาง 1 คน 

 รวม/เฉล่ียรอยละ 19 18 18 100  

2 กลุมสาระการเรียนรู      

 1) ภาษาไทย 20 18 18 100 ครูอัตราจาง 2 คน 

 2) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 20 20 100 ลาปวย 1 คน 

 3) คณิตศาสตร 29 27 27 100 ครูอัตราจาง 2 คน 

 4) วิทยาศาสตร 29 29 29 100  

 5) ภาษาตางประเทศ 27 26 26 100 ครูอัตราจาง 1 คน 

 6) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 11 11 11 100  

 7) ศิลปะ 13 13 13 100  

 8) สุขศึกษาและพลศึกษา 12 12 12 100  

 รวม/เฉล่ียรอยละ 162 156 166 100  

3 บุคลากรทางการศึกษา 103 97 96 98.91 ครูอัตราจาง 6 คน 

 รวม/เฉล่ียรอยละ 103 97 96 98.91  
 

                                                                                                                    สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 55 … ระดับการศึกษาปฐมวัย ไมรวมครูอัตราจาง, ผูชวยครู และครูชาวตางประเทศ 
                                                                                                                                                    … ครูผูสอนทุกกลุมสาระฯ ไมรวมครูอัตราจาง, ครูลาปวย  และครูชาวตางประเทศ   

                                                                                                       ... บุคลากรทางการศึกษา ไมรวมครูอัตราจาง 

สรุปอภิปรายผล 
 จากตารางที่ 34 งานการเรียนการสอน ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มีการ  

จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน คิดเปนรอยละ 100 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน คิดเปนรอยละ 

100 สวนบุคลากรทางการศึกษา จัดทํางานในวิจัยเพื่อพัฒนางาน คิดเปนรอยละ 98.91 
 

2) การจัดกลุมและหัวเร่ืองการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
 

ตารางที่ 35 แสดงการจัดกลุมและหัวเรื่องการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเพือ่พัฒนางาน  
 

ลําดับ งานวิจัยดาน จํานวน รอยละ 
1 ครูผูสอน ระดับการศึกษาปฐมวยั   

 1) ศึกษาทัศนคติ 2 11.11 

 2) ศึกษาการจัดการเรียนการสอน 10 55.56 

 3) ศึกษาการแกไขพฤติกรรม 6 33.33 

 รวม 18 100 
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ตารางที่ 35 ตอ 
 

ลําดับ งานวิจัยดาน จํานวน รอยละ 

2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู   

 1) ศึกษาพัฒนาการผูเรียน 108 69.23 

 2) ศึกษาความพึงพอใจ 1 0.64 

 3) ศึกษาการประเมินผูเรียน 2 1.28 

 4) ศึกษาการแกปญหาผูเรียน 14 8.98 

 5) ศึกษาพฤติกรรมผูเรียน 10 6.41 

 6) ศึกษาการสงเสริมผลสัมฤทธ ิ 12 7.69 

 7) ศึกษาการเปรียบเทียบ 7 4.49 

 8) ศึกษาเจตคติ 2 1.28 

 รวม 156 100 

3 บุคลากรทางการศึกษา   

 1) ศึกษาการแกปญหา 5 5.49 

 2) ศึกษาพัฒนาการ 10 10.99 

 3) ศึกษาปจจัย 3 3.30 

 4) ศึกษาความพึงพอใจ/เจตคติ/การประเมิน/ความคิดเห็น/            

    ความตองการและดานอื่น ๆ 

73 80.22 

 รวม 91 100 
 

สรุปอภิปรายผล  
 จากตารางที่ 35 งานการเรียนการสอน ฝายวิชาการ และงานวิจัยและพัฒนา สํานักผูอํานวยการ พบวา ตลอดป

การศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูผูสอนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สามารถแบงประเภท ไดดังนี้  1) ศึกษาทัศนคติ 

จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 11.11  2) ศึกษาการจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.56  3) ศึกษา  

การแกไขพฤติกรรม จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 33.33   

ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สามารถแบงประเภท  ไดดังนี้  1) ศึกษาพัฒนาการ

ผูเรียน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 69.23  2) ศึกษาความพึงพอใจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.64  3) ศึกษาการ

ประเมินผูเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.28  4) ศึกษาการแกปญหาผูเรียน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.98  5) 

ศึกษาพฤติกรรมผูเรียน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.41  6) ศึกษาการสงเสริมผลสัมฤทธิ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ

7.69  7) ศึกษาการเปรียบเทียบ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.49  8) ศึกษาเจตคติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.28 

สวนบุคลากรทางการศึกษา  สามารถแบงประเภทของงานวิจัยได ดังนี้  1) ศึกษาการแกปญหา จํานวน 5 คน     

คิดเปนรอยละ 5.49  2) ดานศึกษาพัฒนาการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.99  3) ศึกษาปจจัย จํานวน 3 คน  คิดเปน

รอยละ 3.30  4) ศึกษาความพึงพอใจ/เจตคติ/การประเมิน/ความคิดเห็น/ความตองการและดานอื่น ๆ จํานวน 73 คน คิดเปน  

รอยละ 80.22   
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