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1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  
 การจัดการศึกษาของชาติ เปนภารกิจท่ีสําคัญของรัฐท่ีจะตองดําเนินการใหประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง แตในสภาพการจัดการศึกษาท่ีผานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน รัฐยังไม
สามารถจัดการศึกษาในทุกระดับใหแกประชาชนไดอยางเพียงพอ รัฐจึงมีนโยบายใหเอกชน มูลนิธิ 
สถาบันทางศาสนาชวยแบงเบาภารกิจของรัฐโดยใหเอกชนจัดต้ัง โรงเรียน เรียกวาโรงเรียนราษฎร
หรือโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเหลานี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีรัฐกําหนดไว ปจจุบันโรงเรียน
เอกชนมีจํานวนมากกระจายอยูท่ัวประเทศและ จัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพในปหนึ่งๆ จะมีโรงเรียนท่ีต้ังข้ึนใหมเปนจํานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนท่ีขอยกเลิกลมกิจการก็มีจํานวนมากเชนกัน โรงเรียนเอกชนเหลานี้ต้ังข้ึน
ดวยวัตถุประสงคท่ีจะชวยรัฐจัดการศึกษาและมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะของสถาบันท่ีจัดต้ัง  
 โรงเรียนวัดในพระพุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีการดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ภารกิจท่ีสําคัญอยางหนึ่งของวัดในพุทธศาสนา ก็คือการจัดการศึกษาใหแกประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนในทองถ่ินท่ีวัดนั้นๆ ต้ังอยู เจาอาวาสและพระภิกษุในวัดเหลานั้นเปน
ผูดําเนินการจัดต้ังโรงเรียน หรือใหท่ีดินแกรัฐในการจัดต้ังโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนสวนมากจึง
ต้ังอยูภายในวัดหรือใชท่ีดินของวัดต้ังเปนโรงเรียนของรัฐ ในขณะเดียวกันก็มีวัดบางแหงจัดต้ังเปน
โรงเรียนเอกชน ดําเนินการจัดจางครูใหมาทําหนาท่ีสอนหนังสือ การสอนอาจใหเปลาหรือเก็บคา
เลาเรียนโดยใชเงินงบประมาณของวัดเองในการดําเนินการ 
 รัฐบาลไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนราษฎรของวัด 
พุทธศักราช 2488 เพื่อใหวัด จัดการศึกษาใหแกเยาวชนเปนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงรับอนุญาตใหจัดต้ังเปนโรงเรียน 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2488 สามารถจัดการเรียนการสอนไดต้ังแตระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา มีวัดในพระพุทธศาสนาเปนผูแทนรับใบอนุญาต พระภิกษุสงฆและ
ฆราวาสเปนผูบริหารรวมทั้งดําเนินการจัดการโรงเรียน โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา สวนมากเปดสอนมาเปนเวลานานไมนอยกวา 30 - 40 ป บางโรงเรียนเปด
ดําเนินการมามากกวา 60 ป โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา แหงแรก คือ 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์ิวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปดดําเนินการ ต้ังแตป พุทธศักราช 
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2475 ปจจุบันมีโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน 52 โรงเรียน ครูจํานวน 
2,208 คน นักเรียนจํานวน 48,234 คน  
 ดวยเหตุท่ีโรงเรียนเอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา จัดต้ังข้ึนเพื่อการกุศลในป
พุทธศักราช 2520 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงไดมีโครงการ
ทดลอง รวมเอาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด จํานวน 11 แหง จัดต้ังเปนสภาโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัด เพื่อท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานเปนกรณีพิเศษ ตางหากจากโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ แลว
มีระเบียบสภาโรงเรียนการกุศลของวัดและมีหลักเกณฑการใหการอุดหนุนใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งข้ึน 
 ในปจจุบันโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ไดรับการพัฒนาใหมีความ
เจริญกาวหนาและเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนจากเดิมมาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเห็นความสําคัญและใหการอุดหนุนเพิ่มข้ึนจากเดิม โดยเฉพาะใหการ
อุดหนุนถึงรอยละ 100 ทําใหโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีหลักประกันความม่ันคง
ดานการเงินจากรัฐบาลในระดับหนึ่ง 
 อยางไรก็ตามการจะพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใหมีความ 
เจริญกาวหนาท่ียั่งยืนจะหวังเพียงการสนับสนุนจากงบประมาณท่ีเปนเพียงเงินอุดหนุนเพียงอยาง
เดียวเทานั้นไมเปนการเพียงพอ ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูซ่ึงเปนผูท่ีตองปฏิบัติงานในโรงเรียน
จําเปนตองมีแนวความคิด และหลักการทํางานใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและการ
เปล่ียนแปลงของโลกดวย จึงจะทําใหการพัฒนาโรงเรียนประสบผลสําเร็จได 
 โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช -
กุมารี เปนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ท่ีวัดเจดียหลวงวรวิหารเปนเจาของโรงเรียน 
โดยมีเจาอาวาสเปนผูรับใบอนุญาตในการจัดต้ังโรงเรียนและอยูในสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดเปนโรงเรียนเอกชน โดยรับเฉพาะนักเรียนชาย เปดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ โดยไมเก็บคาเลาเรียน มุงเนนอบรมนักเรียนในดานจริยธรรม 
ดังปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา “สรางคนใหมีคุณธรรม เพื่อคํ้าจุนสังคม” ปจจุบันมีนักเรียน 495 คน 
แตจํานวนนักเรียนนั้น มีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนทุกป อันเนื่องมาจากการท่ีโรงเรียนไดรับเงินสนับสนุน
งบประมาณในการสรางอาคารเรียนจากสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกอสรางอาคารแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2550 จากน้ัน โรงเรียนจึงดําเนินการ
เพิ่มหองเรียนข้ึน จากระดับช้ันละ 3 หอง เปนระดับช้ันละ 4 หอง เม่ือถึงป 2552 คาดวาจะมีนักเรียน
ประมาณ 535 คน 
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แตเดิมนั้นโรงเรียนเมตตาศึกษา กอต้ังโดยไดรับความเมตตาจากประชาชน และเพื่อให
เด็กนักเรียนท่ีเรียนจบแลวจะไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดวยความเมตตาตอไป จึงใหช่ือโรงเรียน
วา “เมตตาศึกษา”แตเนื่องจากคณะกรรมการไมมีทุนจะกอสรางอาคารเรียน การเปดโรงเรียนเมตตา
ศึกษา จึงอาศัยอาคารพุทธสถานเปนสถานท่ีประกอบพิธีเปด เม่ือวันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม 2502  
ตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากประกอบพิธีเปดแลวไดอาศัยศาลามุงสังกะสี ซ่ึงเปนหองสมุดเกาของ
พุทธสถานเปนท่ีเรียน  
 ในปแรกรับเฉพาะนักเรียนช้ัน ม.1 (เทียบเทา ป.5 ในปจจุบัน) จํานวน 35 คน โดยคัดเลือก
เด็กจากอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ในจํานวนนี้ไดให นักเรียนเขาอยูในหอพัก ของโรงเรียน
ซ่ึงต้ังอยูในวัดเจดียหลวงจํานวน 25 คน ในความปกครองของพระวินัยโกศล (ปจจุบัน 
พระพุทธพจนวราภรณ) อีก 10 คนเปนนักเรียนไปกลับ นักเรียนท้ังหมดเรียนโดยไมเสียคาเลาเรียน
และคาบํารุงใดๆ ท้ังส้ินนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังไดอุปการะท้ังเส้ือผา อาหาร และอุปกรณทุก
อยางแกนักเรียนท่ีอยูในหอพักอีกดวย นักเรียนหอพักจะตองอยูเปนเวลา 6 ป จนกวาจะเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาแตเนื่องจากตองใชคาใชจายมาก ทางโรงเรียนจึงรับนักเรียนเขาอยูในหอพักเพียง 2 รุน 
รุนตอมาไดพยายามลดลงตามลําดับเพื่อลดคาใชจาย และเพื่อความสะดวกในการอบรมใหไดผล 
ทางดานคุณภาพ 
 พ.ศ. 2503 โรงเรียนรับนักเรียนช้ัน ม.1 อีก 1 หอง จํานวน 35 คน และไดยายอาคารเรียน
มาเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจดียหลวงการรับนักเรียนนี้ รับเฉพาะนักเรียนช้ัน ม.1 (หรือ ป.5) 
เทานั้น จนรับนักเรียน ครบ 6 ช้ันในป 2507  
 พ.ศ. 2532 ในงานทําบุญประจําปก็ถือโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปของโรงเรียนดวย การ
เร่ิมตนโครงการ “เมตตาทายาท” เพราะคณะกรรมการมูลนิธิชุดเกาไดมอบหมายงานของมูลนิธิ
ใหแก ศิษยเการับชวงไปทํางานบริหารโรงเรียนดวยตนเองและในปนี้เชนกันทางโรงเรียน ไดรับทุน 
จากนายมูนิโอะ ยามาโมโต คหบดีชาวญ่ีปุน จํานวน 1.25 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคาร "ยามาโมโต" 
เปนอาคารสองชั้นใตถุนโลง ขนาด 6x32 เมตรเพ่ือใชเปนอาคารเรียนอเนกประสงค มีหองพักครู 
หองเรียนคอมพิวเตอรและหองพักของหลวงพอพระธรรมดิลกดวย อาคารนี้ไดสรางเสร็จในป 2534 
และเร่ิมใชในปการศึกษา 2534 และในป 2540 ไดปรับใตถุนโลงใหเปนหองเรียน 2 หองเรียน ตอมา
ในป พ.ศ. 2534 โรงเรียนไดโอนกิจการใหเปนของวัดเจดียหลวงวรวิหาร และเขารวมเปน โรงเรียน
การกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาเทากับวากิจการท้ังหมดเปนสวนหนึ่งของวัด และมีแนวโนมที่
จะมีความม่ันคงในการดําเนินงานมากข้ึน เพราะมีองคกรท่ีใหความชวยเหลือหลายหนวยนั่นคือ 
วัดเจดียหลวงวรวิหาร มูลนิธิเมตตาศึกษา สมาคมศิษยเกา และสํานักงานบริหารคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
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 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
โรงเรียนเมตตาศึกษาอยูในพระราชูปถัมภฯ โดยมีการพัฒนาทุกดาน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง
นักเรียนเปนอยางดียิ่ง และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับกอนมัธยมศึกษา 
ต้ังแตปการศึกษา 2546 จากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ จากน้ันไดรับการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมส. รอบท่ี 2 เม่ือปการศึกษา 2550 
 ตลอดระยะเวลา 49 ปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 
โดยยึดหลักปรัชญาท่ีวา “สรางคนใหมีคุณธรรม เพื่อคํ้าจุนสังคม” ทางโรงเรียนไดสรางคนท่ีมี
ความสามารถ และประกอบอาชีพเพื่อสรางประโยชนใหแกสังคมหลากหลายอาชีพไมวาจะเปน 
ผูพิพากษา ขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระ เปนตน จึงทํา
ใหช่ือเสียงของโรงเรียนเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปในสังคม ดังนั้นนักเรียนท่ีเขาศึกษาในโรงเรียนโดยมาก
มักรูจักโรงเรียนผานศิษยเกา และช่ือเสียงท่ีโรงเรียนสรางไวจากการชวยเหลือสังคมนั้นเอง 
 ผูปกครองท่ีนํานักเรียนมาศึกษาในโรงเรียน ไดแจงความประสงคตอทางโรงเรียนวา
ตองการใหนักเรียนไดศึกษาในโรงเรียนนี้จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเนื่องมาจากเหตุผล
หลายๆ ประการ ไมวาจะเปนการท่ีโรงเรียนสามารถอบรมส่ังสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัย  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ การเอาใจใสนักเรียนของคณะครู รวมถึงการท่ีโรงเรียนไมเก็บคาเลา
เรียน ซ่ึงผูปกครองสวนมากท่ีนํานักเรียนมาเขาเรียนในโรงเรียนนี้มีรายไดนอย ทําใหขาดแคลนทุน
ทรัพยในการสงเสริมการศึกษาใหแกนักเรียน ซ่ึงในบางคร้ังเม่ือนักเรียนเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนจากทางโรงเรียนแลวตองอุปสมบทเพ่ือศึกษาตอในมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหไมสามารถ
หารายไดเสริมในการชวยเหลือครอบครัว แตถาหากโรงเรียนเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายนักเรียนไมจําเปนตองอุปสมบท ก็สามารถเรียนตอไดโดยไมเสียคาเลาเรียนเชนกัน 
 ในการดําเนินงานในปหนึ่งหนึ่งของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาเปนจํานวนมาก ทางโรงเรียนไดรับเงินบริจาค จากศรัทธาประชาชนผูมี 
จิตศรัทธามอบใหแกทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอจึงทําใหมีรายไดเพียงพอตอคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
เงินบริจาคท่ีไดรับมากนั้นก็เนื่องมาจากคณะศรัทธา ไดมาทําบุญกับหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณ
ฯ และไดทราบวาโรงเรียนเมตตาศึกษานั้น กอต้ังโดยหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณฯ ศรัทธา
ประชาชนจึงบริจาคเงินใหกับทางโรงเรียน จนกระท่ังเม่ือ เดือนกรกฎาคม 2551 ทางโรงเรียนตอง
สูญเสียหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณฯ ผูกอต้ังโรงเรียน ทําใหเงินบริจาคท่ีเคยไดรับลดลง แตทาง
โรงเรียนก็มิไดรับผลกระทบมากนักอันเนื่องมาจากทางโรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนการศึกษาจาก 
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน นั้นเอง เงินอุดหนุนฯ ดังกลาว
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เพียงพอสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาแตไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายระดับช้ันเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จะทําใหฐานะทางการเงินของ
โรงเรียนมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทางโรงเรียนได 
 การขยายโรงเรียนโดยขยายระดับช้ันจากท่ีเคยเปดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนตนจึงเปด
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมดวย การขยายระดับช้ันเรียนดังกลาวทางโรงเรียนสามารถ
ขอเงินอุดหนุนการศึกษาได ซ่ึงการขยายระดับช้ันเรียนนั้น อาจไมทําใหโรงเรียนมีรายไดเพิ่มข้ึน
มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการไมขยายช้ันเรียน แตทางโรงเรียนจะไดชวยเหลือผูปกครอง และ
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน ใหไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเปนการชวยเหลือสังคม
อีกทางหนึ่งดวย 
 ดังนั้นการขยายระดับช้ันเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จึงนาจะเปน
ทางเลือกท่ีชวยใหผูปกครองและนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนในการศึกษาไดศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนทางหนึ่งในการลดปญหาทางสังคมเนื่องจากเด็กในครอบครัวท่ียากจน
ไดรับการศึกษาสูงข้ึน ไมตองเปนภาระตอสังคมตอไป อีกท้ังชวยใหโรงเรียนมีงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปน “คนเกง คนดี และ 
มีความสุข” ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา     
1.2.1 เพื่อวิเคราะหความตองการในการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตอ

การศึกษาตอของบุตรหลานในโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.2.3 เพื่อวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯในการตัดสินใจ 

ขยายระดับช้ันเรียน 
 

1.3 คําถามการวิจัย 
ความเปนไปไดในการขยายระดับช้ันเรียนจากระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเปนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จากมุมมองของผูปกครองและ
นักเรียนในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม และศักยภาพของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ  
ในการขยายช้ันเรียนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพรอมมากนอยเพียงใด 
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1.4 ขอบเขตในการศึกษา 
 1.4.1 ขอบเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดพื้นท่ีศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึง

ครอบคลุมโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมท่ีเปดทําการเรียนการสอนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมถึงโรงเรียนเอกชนท่ีเปดทําการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในชวงระยะเวลาระหวาง ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2552  

 1.4.2 ขอบเขตเน้ือหา 
 การศึกษาความเปนไปไดในการขยายระดับช้ันเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระ -

ราชูปถัมภฯ ดวยการวิเคราะหดานการตลาด ดานเทคนิค แนวคิด Balanced Scorecard แนวคิดมุง
การตลาด แนวความคิดการตลาดเพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดมุงเนนคุณคาใหกับลูกคา และแนวคิด
โอกาสทางการศึกษา 

 1.4.3 ขอบเขตประชากร 
 สํารวจความตองการและความคิดเห็นของประชากรเปาหมาย 4 กลุม คือ นักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ผูปกครอง
นักเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ผูบริหารโรงเรียนเมตตาศึกษา และผูบริหารโรงเรียนเอกชน
รวมถึงผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ในพื้นท่ีเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ทําใหทราบความเปนไปไดในการขยายระดับช้ันเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา ใน-

พระราชูปถัมภฯ 
 1.5.2 เปนประโยชนแกผูสนใจเกี่ยวกับการขยายระดับช้ันเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอน 

ตนเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.5.3 เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัย มาประกอบการตัดสินใจในการขยายระดับช้ันเรียน

ของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ และใชขอมูลดังกลาวในการวางแผนงาน วางแผน
การเงิน และวางแผนกําลังคนในโรงเรียนดังกลาวตอไป 
 

1.6 นิยามศัพทท่ัวไป 
การศึกษาความเปนไปได หมายถึง การศึกษาเพื่อตองการทราบผลที่จะเกิดข้ึน จากการ

ดําเนินโครงการนั้น โดยพิจารณาจากการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการดานตางๆ  
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การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาช้ันปท่ีหนึ่งถึงช้ันปท่ีเกาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

ผูรับใบอนุญาต หมายถึง ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาเอกชนการกุศลของวัดท่ีต้ังข้ึนตามระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง โรงเรียนราษฎรของวัด พุทธศักราช 2488 และสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรม 
การสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุมโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด หมายถึง องคการกลางในการบริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

เปาหมายของโรงเรียน หมายถึง ส่ิงท่ีจะทําใหสําเร็จตามภารกิจจัดการศึกษา ของโรงเรียน
ท่ีอยูในกรอบของปรัชญาของโรงเรียน 

หลักสูตร หมายถึง ประสบการณท่ีโรงเรียนใหผูเรียนท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

บุคลากร หมายถึง ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรสนับสนุนหรือผูปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียน 

ความตองการการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู ทักษะ เจต-คติ และคานิยมท่ีจําเปน
สําหรับบุคคลเพ่ือความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตอเนื่อง 

การศึกษาพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาท่ีมุงใหตอบสนองความตองการทางการเรียนรูข้ัน
พื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพื้นฐานใหแกการเรียนรูข้ันตอไป เชน
การศึกษาสําหรับเด็กวัยเร่ิมตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะความรูท่ัวไป 
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศ การศึกษาพ้ืนฐานยังขยาย
ขอบเขตไปถึงระดับมัธยมดวย 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอยเพียงไร 
 


