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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน  ยอมสงผลกระทบ 
ตอประเทศไทย  จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบสังคมทั้งในดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติเพื่อใหทัดเทียมกับเวที 
นานาประเทศ  การพัฒนาประเทศจะตองอาศัยกําลังคนของชาติเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา   
ซ่ึงกําลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพนั้นยอมเปนตัวบงชี้ถึงความเจริญกาวหนาของประเทศ   
อาจกลาวไดวา  ปจจัยสําคัญของการพัฒนามนุษยก็คือ  การศึกษา  ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนกลไกหลัก 
ที่สําคัญในการพัฒนาคน  โดยมุงสงเสริมและพัฒนาใหคนไทยเปนคนดี  เปนคนเกง  มีความสุข   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม  รวมมือและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สามารถ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามยุคสมัย  ทั้งทางดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และวิทยาการตางๆ  รวมถึงการแพรขยายดานวัฒนธรรม  ซ่ึงพรอมที่จะแขงขันในเวทีโลก   
และจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทําใหผู เกี่ยวของกับการศึกษาไดรวมกันกําหนด 
แนวทางเปาหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติอยางเปนรูปธรรม  โดยรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ที่ไดกําหนดสิทธิความเสมอภาคใหกับคนไทยดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา  12  ป  ทั้งนี้รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  จากเปาหมายดังกลาว
การศึกษาจึงถูกกําหนดเปนแผนการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  
2542  ที่ เปนแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัย   
เพื่อมุงประโยชนสูงสุดตอคนในชาติเปนสําคัญ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาคนไทยทุกคนใหมีคุณภาพ  มีสุขภาพแข็งแรง  เปนคนเกง  คนดี  มีระเบียบวินัย   
รูหนาที่  มีความซื่อสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอสังคม  สวนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  องคกรทองถ่ิน  องคกร
ทางศาสนา  ภาคเอกชน  ส่ือมวลชน  และประชาชน  เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาพลังปญญา  
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ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย   (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ,  2544,  หนา 38)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  วิชัย  ตันศิริ  (2538, หนา 18-19)   
ที่กลาววา  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตองเริ่มตั้งแตวัยเด็ก  โดยเริ่มจากการอบรมบมนิสัย
จากสถาบันครอบครัว  รองลงมาก็เปนสถาบันการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  
ซ่ึงตรงกับแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ที่มีแนว
ในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ  สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุข  และในการจัดการศึกษาไดมุงเนนใหผูเรียนไดมีการเรียนรูตลอดชีวิต  การใหการศึกษา 
เปนสิ่งสําคัญที่สุด  เด็กในสังคมสวนมากจะไดรับการศึกษาจากโรงเรียน  โดยที่โรงเรียน 
เปนสวนหนึ่งของสังคม  มีฐานะเปนสถาบันและองคกรทางสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2542,  
หนา 12) 
  โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาที่ขัดเกลาและประสิทธิ์ประสาทความรูตางๆ    
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสติปญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามแกนักเรียน  เพื่อเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติตอไปในอนาคต  นอกจากโรงเรียนจะเปนแหลงความรูแลว  โรงเรียนยงัเปนแหลง
ศูนยรวมของเด็กในการที่จะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  เด็กที่จะเปนสมาชิกของสังคมที่ดี   
มีความตองการเพื่อนที่จะรวมกลุมกันทํากิจกรรมหรืองานของตนเองตามความตองการ  โรงเรียน 
จึงเปนสถานที่ที่จะสนองความตองการของเด็กได  และใชโอกาสเดียวกันนี้ก็จะชวยหลอหลอม 
ปรุงแตงเด็กใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร  (กรมวิชาการ, 2533, หนา 45)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ  นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2530, หนา 56)  กลาววา  โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการเตรียมเด็ก
ใหเปนผูใหญที่ดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เด็กสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆ  ในโรงเรียนมากกวาอยูที่บาน  ผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับเด็ก
ในโรงเรียนใหมีคุณภาพ  คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่วางไว  
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนและครูจึงมีบทบาทสนับสนุน  สงเสริม และแสวงหารูปแบบ  วิธีการ และ
เทคนิคตางๆ  มาใชในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหเด็กเกิดความรูและปลูกฝงคานิยมที่ดี 
ใหกับเด็ก  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
  ผลจากการจัดการศกึษาในปจจุบันพบวา  ยังมีปญหาหลายประการ  ไดแก นักเรียนที่จบ 
การศึกษามีคุณภาพยังไมเปนที่พึงพอใจของสังคม  ผูมีสวนไดสวนเสียยังไมเชื่อมั่น  ศรัทธา   
และยอมรับในคุณภาพการศึกษา  ขาดระบบการประเมินมาตรฐานขาดระบบการตรวจสอบภายใน   
ขาดแรงจูงใจใหโรงเรียนมีการศึกษา  (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  2542, หนา 13 - 14)  และจากขอมูล 
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การวิเคราะหสถานการณการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ป  2539  พบวา  การ
จัดลําดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใตมีลําดับคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ําสุด  จากปญหา 
ดังกลาว บุคคลในวงการศึกษาจึงไดแสวงหาวิธีการตางๆ  ที่จะสรางความมั่นใจในคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  โดยเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เปนหนวยงานที่มีภาระหนาที่
ความรับผิดชอบตอผูบริหารทางการศึกษาโดยตรงใหมีการดําเนินการ ทั้งดานปจจัย  กระบวนการ 
และผลผลิต  มีมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนด  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา  เปนจุดเริ่มตนของ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  2542, หนา 1) 
  เมื่อวันท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2542  ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ใหประชาชน 
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางกวางขวาง   เพื่อเปนแนวทาง 
ในการกําหนดเนื้อหาสาระตางๆ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ  ซ่ึงจะสงผลกระทบ 
อันสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของชาติเปนอยางมาก  ตั้งแตการกําหนด 
ความมุงหมายของการศึกษาไวในมาตรา  6  ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ 
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมาตรา  8  ระบุวา 
การจัดการศึกษาใหยึดหลักเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ใหสังคมมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  (กระทรวง 
ศึกษาธกิาร, 2546, หนา 45) 
  ดังนั้น จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  จึงเปนแรงผลักดันที่สําคัญยิ่ง  สงผล 
ใหหลายฝายมีความคิดตรงกันในการปฏิรูปการศึกษาอยางเรงดวน และการปรับระบบการศึกษา
ใหมใหสอดคลองกันพรอมกับแนวนโยบายหนึ่งอํา เภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของรัฐบาล   
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  (Lab School)   
เมื่อวันที่  22  เมษายน  2546  และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนาแนวคิด
และหลักการโดยมีความเชื่อมั่นวาการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ   
สามารถลดชองวางในสังคมได  เปนความมุงหมายที่สําคัญของรัฐบาล  ทําใหประชาชนชาวไทย
หลุดพนจากวงจรความยากจน   ดําเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมี 
สวนเกี่ยวของกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเด็กและเยาวชนไทยไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 
คุณภาพไดมาตรฐานโดยการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สอดคลองกับความตองการ 
ของทองถ่ิน   จัดบรรยากาศการเรียนรูที่ เ อ้ือตอการพัฒนาศักยภาพของผู เ รียนบนพื้นฐาน 
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ความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย  สามารถใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยเนนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเปน เครื่องมือในการสืบคนขอมูล เพื่ อใหทัน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต   พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทยใหเติบโตขึ้น 
เปนคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  รักการเรียนรูตลอดชีวิต  รูจักคิดวิเคราะห   
มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดงออก  สามารถกาวเขาสูเวทีการแขงขันในระดับสากล  บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยมีจํานวนผูบริหารครูและบุคลากรมืออาชีพอยางเพียงพอ  เสริมสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนแหลงคนควาวิจัย  เปนโรงเรียนสาธิต 
การฝกอบรมครูจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่  ซ่ึงในสวนของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดวางแนวดําเนินการในการพัฒนานักเรียน  ครู  ผูบริหาร  
และโรงเรียนใหมีคุณภาพและขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน 
ในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนเปนที่เรียบรอยแลว  โดยเริ่มดําเนินการในปการศึกษา  
2547  เปนตนมา   ภายใตกรอบการดําเนินการ   5 ดาน   คือ  ดานระบบบริหารและจัดการ   
ดานคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู  ดานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา   
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและ
ทรัพยากรทางการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 23-62) 
  ผูศึกษาเห็นวาโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนเปนรูปแบบหนึ่งที่จะสงผลให 
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  การบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนนาจะเปน
ปญหาอันเนื่องมาจากการดําเนินการของโรงเรียนที่รวมโครงการ 
  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวจิัยมีความประสงคที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่รวมโครงการ 
ดังกลาวจึงไดศึกษาเรื่องนี้เพื่อเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรยีน
ในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและมติคณะรัฐมนตรีใหสําเร็จ 
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและ 
ประสบการณในการทํางาน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยนี้เพื่อใหไดขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  สําหรับบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน

โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝนจงัหวัดสมุทรปราการดังตอไปนี้ 
1) ปจจัยนําเขา  (INPUT) 

(1) ดานผูบริหาร 
(2) ดานครูผูสอน 
(3) ดานหลักสูตร 
(4) ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 
(5) ดานผูอุปถัมภ 

2) กระบวนการ  (PROCESS) 
(1) ดานการบริหาร 
(2) ดานการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล 
(3) ดานการเรียนของผูเรียน 

3) ผลผลิต (OUTPUT) 
(1) ดานจุดมุงหมายการศึกษา 
(2) ดานลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
(3) ดานความพึงพอใจของผูเรียนผูปกครองและชุมชน 

1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ครูโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ

หนึ่งโรงเรียนในฝนจังหวัดสมุทรปราการ  6 โรงเรียน  จํานวน  348  คน 
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2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ครูโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  185  คน  ซ่ึงกําหนดโดยใชตารางการสุม 
กลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcies & Morgan, 1970, หนา 608)   จากนั้นจึงนํามา 
สุมแบบงาย  (Simple Random Sampling)  โดยวิธีการจับฉลาก 

1.4.3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  จําแนกดังนี้ 

(1) วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ก. สูงกวาปริญญาตรี 
ข. ปริญญาตรี 

(2) ประสบการณในการทํางาน 
ก. ไมเกิน  5  ป 
ข. 6 – 10  ป 
ค. 10  ปขึ้นไป 

2) ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยแบงเปนดังนี้ 

(1) ปจจัยนําเขา 
ก. ดานผูบริหาร 
ข. ดานครูผูสอน 
ค. ดานหลักสูตร 
ง. ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 
จ. ดานผูอุปถัมภ 

(2) กระบวนการ 
ก. ดานการบริหาร 
ข. ดานการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล 
ค. ดานการเรียนของผูเรียน 

(3) ผลผลิต 
ก. ดานจุดมุงหมายการศึกษา 
ข. ดานลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ค. ดานความพึงพอใจของผูเรียนผูปกครองและชุมชน 
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเชิงระบบ  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต เปน
กรอบแนวคิด  ดังภาพ  1 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
  
1.  วุฒิการศึกษา 
     1.1  ปริญญาตรี 
     1.2  สูงกวาปริญญาตรี 
2.  ประสบการณในการทํางาน 
    2.1  ไมเกิน  5 ป 
    2.2  6-10  ป 
    2.3  มากกวา  10  ปขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยนําเขา 
- ดานผูบริหาร 
- ดานครูผูสอน 
- ดานหลักสูตร 
- ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 
- ดานผูอุปถัมภ 

กระบวนการ 
- ดานการบริหาร 
- ดานการจดัการเรียนรูและการวัดผลประเมนิผล 
- ดานการเรียนของผูเรียน 

ผลผลิต 
- ดานจุดมุงหมายการศึกษา 
- ดานลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 
- ดานความพึงพอใจของผูเรียน  ผูปกครอง  

และชุมชน 

การบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
  ความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน 
 

1.7  คํานิยามศัพท 
 

1.7.1 ความคิดเห็น  หมายถึง  การรับรูที่ประกอบดวยเหตุและผลของครูโรงเรียน 
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ที่มีตอการบริหารโรงเรียน 
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 

1.7.2 ครู  หมายถึง  ขาราชการครูหรือครูอัตราจาง และครูผูชวยปฏิบัติการสอน 
ในโรงเรียน  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.3 โรงเรียนในฝน  หมายถึง  โรงเรียนที่รวมโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.4 การบริหาร  หมายถึง  การบริหารและการจัดการตามกรอบแผนการดําเนินการ
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนกระทรวงศึกษาธิการ 

1.7.5 ผูบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารโรงเรียนโครงการหน่ึงอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.6 หลักสูตร และการจัดการเรียนรู  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโรงเรียน  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน จังหวัดสมุทรปราการ 

1.7.7 ผูอุปถัมภ  หมายถึง บุคคล  กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ และ 
ใหการสนับสนุนงบประมาณ 

1.7.8 งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี  หมายถึง  การวางแผนการใชประโยชน และ
การใหการบริการดานสถานที่   การดูแลบํารุงรักษาบริเวณโรงเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  
ใหสะอาดสวยงามมีบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู  การบริหารอาคารเรียนอาคารประกอบ  การจัด
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับครูในโรงเรียนใหมีอุปกรณเทคโนโลยีใหมๆ ใช 
 1.7.9  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาของครูที่แสดงความคิดเห็นตอการบริหาร
โรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกเปน  ปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี 
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 1.7.10  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาที่ทําการบริหารโรงเรียน  
จําแนกเปน  ไมเกิน  5 ป    6 – 10 ป  และมากกวา  10 ปขึ้นไป 
 1.7.11  การจัดการเรียนรู  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหม  เปนการมุงปลูกฝงดานปญญาเพื่อ
พัฒนาการคิดใหเกิดการเรียนรู 
    1.7.12  ลักษณะที่ถึงประสงคของผูเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะหรือส่ิงที่คาดหวังของ 
ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาไปแลวสามารถนําไปดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพได 
 1.7.13  ความพึงพอใจของผูเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  หมายถึง  การบริหารจัดการ
ของผูบริหารโรงเรียนที่กอใหเกิดประโยชนกับสวนรวมในดานตางๆ  เชน  การใหบริการการมี 
สวนรวมของผูปกครองในเรื่องตางๆ  การเผยแพรความรูสูชุมชน  เปนตน 
 1.7.14  การวัดผลประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและ
พัฒนาการตางๆ  ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน 


