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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  
 ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และโลกาภิวัตน์
เป็นแรงขับดันที่สําคัญที่สุด ข้อมูลข่าวสารและความรู้จึงเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาชาติต่างๆ จึงแข่งขันกัน
โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรทางปัญญาเป็นหลัก ซึ่งมนุษย์จะมีความสําคัญและ
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนามากที่สุด เน่ืองจากมนุษย์เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุด คือ
แรงงานและสติปัญญา (สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1, 2543, หน้า 1) 
การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือนําประเทศชาติ
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีศักด์ิศรี 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 5)
นอกจากน้ี แนวทางการศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13) ในการจัดการศึกษา
ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเร่ืองหน่ึงที่กําหนดให้ดําเนินการคือ เรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 14) 
การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งของทางหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน สังคม และครอบครัวของนักเรียนเอง (กรมสามัญศึกษา, 
2544, หน้า 1) 
            การศึกษาจึงมีความมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือให้มีความสุข
ในการดําเนินชีวิตในสังคม และการที่สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
การดํารงชีวิตต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคหลายอย่างตามสภาพความซับซ้อนของสังคม ทําให้
ผู้คนในสังคมปัจจุบันไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องประสบกับปัญหานานานัปการ ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน
แก้ไข ประเทศไทยก็จะมีแต่ประชากรที่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมาย ประกอบกับการมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิต
และจิตใจของผู้คนอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจึงต้องการ
ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ต้องการคําแนะนําปรึกษาอย่างมีเทคนิควิธีการ บางครั้งต้องการ
ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด 
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เป็นผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อเด็กๆ อยู่ที่โรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 1) 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เมื่อวันอังคารที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ความตอนหน่ึงว่า “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทําตัวเองให้ตกตํ่าหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด 
แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น แต่การท่ี
จะบรรลุถึงจุดประสงค์น้ันจําเป็นต้องอาศัยผู้แนะนํา ควบคุมให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องในฐานะหน้าที่
ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแล
ใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547, หน้า 1) การดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนรู้จักการดํารงชีวิตเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ท่ามกลางภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง นับเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างหน่ึงของโรงเรียนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างย่ังยืน 
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 1) ได้กําหนดนโยบายให้
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานถานศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้เก่ียวข้องมามีส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหา และการคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตยู่ได้อย่างมีความสุข
ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษาในสถานศึกษา การเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม 
          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการดําเนินงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพ เพ่ือร่วมกัน
วางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งมีการดําเนินงานดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 3) 
                    1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ให้ส่งเสริม
ดูแลพัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
   2) วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคน
ที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
  3) สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพ่ือให้บ้าน สถานศึกษา
และชุมชน เช่ือมประสานและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผู้ชํานาญการในสาขาต่างๆ เพ่ือให้มี
การส่งต่อและรับช่วงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ 
           การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีคุณค่าและความจําเป็นที่สถานศึกษา
จะต้องนําไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองและย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 2) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการทํางาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สําคัญ 4 ด้านคือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน และด้านการปรับปรุง พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา
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และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ครูอาจารย์ที่เก่ียวข้องทุกคนต้องมีความตระหนักถึง ความสําคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน  
คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
มีความรู้มีทักษะในการให้คําปรึกษา ดําเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเน่ือง และ
สม่ําเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 3) 
         จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจยั 
  
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน 

           1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่งและขนาดโรงเรียน 
 
1.3 ความสาํคัญของการวิจัย 
  
 ผลของการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังน้ี 
 1.3.1 ผลของการวิจัยจะเป็นคู่มือพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป     
 1.3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.3.3 ผลของการศึกษาค้นคว้าจะทําให้ทราบถึงสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานไว้ ดังน้ี  คือ 

 1.4.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 แตกต่างกัน 
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   1.4.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 แตกต่างกัน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 3) ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
        1) การวางแผนปฏิบัติงาน 
        2) การดําเนินการตามแผน 
        3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
        4) การปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
         1.5.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
         1) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 95 แห่ง จํานวนครูสอน 1,620 คน  

       2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 76 แห่ง กําหนดขนาดตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 76 คน และครูผู้สอน 313 คน 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 389 คน  
          1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา มีดังน้ี 
       1) ตัวแปรต้น ได้แก่  
                        (1) ตําแหน่ง จําแนกเป็น 
                          ก. ผู้บริหารสถานศึกษา   
                    ข. ครผูู้สอน    
    (2) ขนาดโรงเรียน ตามเกณฑ์การจําแนกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเป็น 3 ขนาด 
       ก. ขนาดเล็ก  
       ข. ขนาดกลาง  
       ค. ขนาดใหญ ่
     2) ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2544, หน้า 3) 4 ด้าน คือ 
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                       (1) การวางแผนปฏิบัติงาน 
       (2) การดําเนินการตามแผน 
          (3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
      (4) การปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามกรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 3) ดังภาพ 1 
 
             ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
               
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี 
       1.7.1 สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง สภาพการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 4 ด้าน คือ 
                1) การวางแผนดําเนินการ หมายถึง การเตรียมการก่อนดําเนินงานตามแนวการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน 
การจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ การแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ การกําหนดงบประมาณ 
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร เป็นต้น  

ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 จําแนกเป็น 
     1) ตําแหน่ง 
     2) ขนาดโรงเรียน 

     สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 แบ่งเป็น 

      1) การวางแผนปฏิบัติงาน 
      2) การดําเนินงานตามแผน 
      3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
      4) การปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
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                  2) การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมท้ังการดูแลและส่งต่อ  

     3) การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หมายถึง การควบคุมดูแล เพ่ือให้
การการปฏิบัติงานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ ผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  
  4) การปรับปรุงการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน หมายถึง การบริหารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง มีเครื่องมือ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ มีผลการดําเนินงาน นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ต้องการอยู่ในระดับที่พึงพอใจ โดยมีการทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกปี  
 1.7.2 ปัญหาการบริหารงาน หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้อง ขัดขวางที่ เกิดขึ้น
ในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนดําเนินงาน 
ด้านการดําเนินงานตามแผน ด้านการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ด้านการปรับปรุง
การดําเนินงานให้ได้มาตรฐานทําให้ไม่เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
         1.7.3 สถานภาพ หมายถึง สถานะ หรือตําแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2551 ได้แก่  
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2550 
   2) ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติงานสายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในปีการศึกษา 2551 
         1.7.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้แก่ 
เขตอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ อําเภอเกาะสีชัง  
         1.7.5 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์การจําแนกของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
   1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 1-120 คน 
        2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 121-300 คน 
       3) ขนาดใหญ ่หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 301 คนข้ึนไป 

  




