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บทน�า

ในยคุปัจจบัุนเรือ่งของการบรหิารการศกึษา	(Education	Administration	)	เกดิกระแสเปลีย่นแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	ทั้งเกิดจากการผลักดัน	จากสถานการณ์ต่าง	ๆ	และจากแหล่งต่าง	ๆ	ของสังคม	แล้วค่อย	ๆ	

ก่อตัวจนมีพลังถึงขั้นเกิดกระแสปฏิรูปการศึกษาเป็นระยะ	ๆ	เมื่อมีแรงหนุนจากกระแสอื่น	ๆ	เช่น	กระแส

โลกาภวิฒัน์	กระแสปฏริปูการเมอืง	ทีส่�าคญัคอืนโยบายของผูบ้รหิารในระดบัประเทศ	กจ็ะมีพลงัของกระแส

มากขึ้น	 และในช่วงระยะ	 2-5	 ปี	 ที่ผ่านมากระแสปฏิรูปการศึกษาได้ไหลหรือเคลื่อนเข้าไปในทุกวงการ	

เนือ่งจากได้ปลุกกระแสการปฏริปูการศกึษาควบคูก่บักระแสปฏริปูการเมอืงและท�าให้เป็นประเด็นทางการ

เมอืงน�าไปสูก่ารออกกฎหมาย	และรฐับาลน�ามาก�าหนดเป็นวาระแห่งชาต	ินัน่กห็มายความว่า	ประชาชนทกุคน 

จะต้องมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศได้	ซึง่เป็นแนวทางส�าคญัของการพฒันาประเทศโดยใช้ความรูเ้ป็นฐาน	และน�าสูเ่ป้าหมายสงูสดุ

ของประเทศ	 คือ	 การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	 ดังนั้นคนวงการศึกษาหรือที่ส�าคัญคือคนกระทรวง

ศกึษาธกิาร	จะต้องตระหนกัถงึคุณค่าของกระแสการบรหิารการศกึษาและการปฏริปูการศกึษา	และจะหลกี

เล่ียงไม่รับรู้หรือไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาคงไม่ได้	 วัฒนธรรมการท�างานแบบเดิมที่เป็น

อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นตัวถ่วงความเจริญ	 เป็นคนตกยุคและ 

ไม่ให้คนทั่วไปมองว่าคนวงการศึกษาไม่พัฒนา	กลายเป็นครูเป็นผู้บริหารท่ีรู้ไม่เท่าทันเด็ก	 เพราะไม่พัฒนา

ตนเอง	บางคนคิดว่าเมือ่ยี่สิบปีก่อนไม่มีใครเก่งเกนิ	ดีเกิน	เคยท�าหรอืสอนอย่างไรปัจจบุันก็ท�าอย่างนั้นและ

ยังคิดว่าไม่มีใครเก่งเท่าตนเอง	 และยังปิดกั้นตัวเองไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลง	 ใครคิดต่างก็กลายเป็นศัตรูทาง

ความคิด	และกีดขวางการคิด	ไม่รับฟังความคิดคนอื่น	กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาการบริหารการศึกษา	

ในการบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลปะน�าทรัพยากรการบริหาร	 (Administrative	 resource)	

มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร		(Process	of	administration)	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

อย่างมปีระสิทธิภาพและการปฏิรปูการศึกษาปัจจุบนัมหีลายประเดน็ท่ีน�าไปสูก่ารสร้างกระแสสนบัสนนุและ

กระแสคดัค้าน	เช่น	การสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดของบคุคลหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอกฎหมาย

เพ่ือการบริหารและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษา	 บางประเด็นมีเหตุมีผลของการเกิดกระแส	

เนื่องจากประชาชนทั่วไปเข้าใจและมีส่วนได้ส่วนเสีย	แต่บางประเด็นก็สร้างกระแสเพื่อมุ่งผลประโยชน์ของ

กลุม่ใดกลุม่หนึง่หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง	และน�าไปสูก่ารชุมนมุคัดค้านหรือสนบัสนนุบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	

บางครัง้กเ็ป็นทีน่่าเสยีดาย(น่าละอาย)ทีค่นในวงการศึกษาไม่ได้น�ากระบวนการทางปัญญามาค้นหาทางเดนิ

ทีส่ร้างสรรค์	แต่ใช้กระบวนการแบบการเมอืงมุง่ท�าลายล้างบคุคลหรอืองค์กรทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหรอื

ขดัผลประโยชน์ขององค์กรตนเองและทีน่่าเสยีดายมากกว่านัน้กคื็อ	การบรหิารและการเรยีนรู	้ซึง่เป็นหวัใจ
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ปฏิรูปการศึกษา	ไม่ได้น�ามาสร้างกระแส	หรือ	ปลุกกระแสไม่ขึ้น	เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจและตระหนัก

ถึงความส�าคัญ	คนวงการศึกษา	เข้าใจแต่มองไม่เห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับ	และมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้น	 

มีภาระมากขึ้นจึงไม่สนใจ

การบริหารการศึกษา

การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความ

ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การ	 ในที่นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ 

การบริหารไว้ดังนี้

1.		 ความหมายของการบริหาร	และการบริหารการศึกษา

	 ค�าว่า	 “การบริหาร”	 (Administration)	 ใช้ในความหมายกว้างๆ	 เช่น	 การบริหารราชการ	 

อีกค�าหนึ่งคือ	“การจัดการ”	(Management)	ใช้แทนกันได้	ค�าว่าการบริหารมีนักวิชาการทางการบริหาร

หลายท่านได้ให้ความหมายไว้	ดังนี้	

	 Simon	A.	Herbert	(1950)	ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า	การบริหาร	คือ	กิจกรรม

ที่บุคคลตั้งแต่	2	คนขึ้นไปร่วมมือกันด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน

	 Bamard	Chester	 (1962)	การบริหาร	คือ	การท�างานของคณะบุคคลตั้งแต่	 2	คนขึ้นไปที่ 

ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

	 Sergiovanni	(1992)	การบริหาร	คือ	กระบวนการท�างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ภาวิดา	 ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์	 โตวณะบุตร	 (2542)	 การบริหาร	 หมายถึง	 กิจกรรมต่างๆ	 

ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด�าเนินการ	 เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ	 ด้าน	 นับแต่บุคลิกภาพ	 ความรู	้ 

ความสามารถ	 เจตคติ	 พฤติกรรม	 คุณธรรม	 เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม	 โดย

กระบวนการต่างๆ	 ทีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ	

อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�าเนินชีวิตอยู่

	 สมศักดิ์	 คงเที่ยง	 (2542)	 การบริหาร	 หมายถึง	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

ร่วมมือกันด�าเนินการ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ	อย่างที่บุคคลร่วมกันก�าหนด	

โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ	และให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสม

	 พะยอม	วงศ์สารศร	ี(2544)	ให้ความหมายของการบรหิารการศกึษาว่า	หมายถงึ	กระบวนการ

ที่ผู้บริหารใช้ศิลป์และกลยุทธ์ด�าเนินการ	เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย	สามารถด�ารงตนอยู่ในองค์กรของ

สังคมได้อย่างมีความสุข

 ชาญชัย	อาจนิสมาจาร	(2545)	กล่าวว่า	การบรหิารการศึกษาเป็นการใช้อิทธพิล	(Influencing)	 

ต่อคนอกีกลุ่มหนึง่คอื	นกัเรยีน	เพือ่ให้มคีวามเจรญิงอกงาม	บรรลสุูว่ตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนด	โดยการใช้กลุม่

คนกลุ่มที่สอง	ได้แก่	ครู	ในฐานะตัวแทน	(Agent)	ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

	 วิโรจน์	 สารรัตนะ	 (2546)	 กล่าวถึง	 การบริหารว่าเป็นกระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ 

จดุหมายขององค์การ	โดยอาศัยหลกัการในการบรหิารอย่างน้อย	4	ประการ	คอื	การวางแผน	การจดัองค์การ	
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การน�า	 และการควบคุม	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 สรุปได้ว่า	 การบริหาร	 เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด�าเนินการ

อย่างมรีะบบ	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	โดยใช้ทรพัยากร	และเทคนคิต่างๆ	อย่างเหมาะสมเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน

	 ส่วนค�าว่า	“การบริหารการศึกษา”	มีนักวิชาการทางการบริหารและหน่วยงานทางการศึกษา

ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

	 ภาวิดา	ธาราศรีสุทธิ	และวิบูลย์	โตวณะบุตร	(2542)	กล่าวถึง	การบริหารการศึกษาไว้ว่า	หมายถึง	 

กจิกรรมต่างๆ	ทีบุ่คคลหลายคนร่วมกนัด�าเนินการเพือ่พฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ	ด้าน	นบัแต่บุคลกิภาพ	

ความรู้	 ความสามารถ	 เจตคติ	 พฤติกรรม	 คุณธรรม	 เพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคม	 

โดยกระบวนการต่างๆ	 ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล	 และอาศัยทรัพยากร	 ตลอดจนเทคนิค

ต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้บคุคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมทีต่นด�าเนนิชวีติอยู	่โดยอาศยัปัจจยั

ส�าคัญการบริหารที่ส�าคัญมี	4	อย่าง	ที่เรียกว่า	4Ms	ได้แก่	1)	คน	(Man)	2)	เงิน	(Money)	3)	วัสดุสิ่งของ	

(Materials)	4)	การจัดการ	(Management)	การบริหารการศึกษาจึงเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็น

ระบบ	ระเบยีบ	คอื	มหีลกัเกณฑ์และทฤษฎทีีพ่งึเชือ่ถอืได้อนัเกดิจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์	เพือ่ประโยชน์ 

ในการบริหาร	โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์	(Science)	เป็นศาสตร์สังคม	ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับ

วิชาจิตวิทยา	 สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์	 แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัย

ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย	 

ซ่ึงเป็นการประยกุต์เอาความรู	้หลกัการและทฤษฎไีปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	

และสิ่งแวดล้อม	การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์	(Arts)

	 ส�านกังานปฏริปูการศกึษา	(2545)	ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า	การบรหิารการศกึษา	

หมายถึง	 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด

ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม	 การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกัน

ด�าเนินการอย่างมีระบบ	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากร	

และเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั	เป็นการด�าเนนิงานอย่างเป็น

ระบบ	ระเบียบ	โดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.		 ความหมายของการบริหารโรงเรียน

	 การบริหารโรงเรียนมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

	 Campbell	 (1972)	 กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนเป็นการจัดแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา	

เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงและผู้ที่จัดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาก็คือ	ผู้บริหารการ

ศึกษา
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	 สมบูรณ์	พรรณาภพ	(2521)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียน	หมายถึง	การด�าเนินงานของกลุ่ม

บคุคลในส่วนทีเ่กีย่วข้องกนักบัการปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบของโรงเรยีนให้บรรลตุามจดุหมายทีก่�าหนดไว้

	 วิจิตร	(ธีระกุล)	วรุต	บางกูร	และ	สุพิชญาธีระกุล	(2523)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียนเป็น

กจิกรรมต่างๆ	ทีบ่คุคลร่วมมอืกนัด�าเนนิการให้การบรหิารทางการศกึษาแก่เยาวชนและผูท้ีส่นใจเพือ่ให้เกดิ

การพัฒนาทางด้านความรูค้วามสามารถ	ทศันคติ	พฤตกิรรม	ค่านยิม	คณุธรรม	และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม

	 นพพงษ์	บุญจิตราดุล	(2527)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียน	เป็นกิจกรรมต่างๆ	ที่บุคคลหลาย

คนร่วมมอืกนัด�าเนินการเพือ่พฒันาสมาชกิของสงัคมในด้านต่างๆ	นบัตัง้แต่บุคลกิภาพ	ความรูค้วามสามารถ	

พฤติกรรม	และคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ	ที่อาศัยการ

ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มีบุคคลอาศัยทรัพยากร	ตลอดจนเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไป

ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�าเนินชีวิตอยู่

	 นิพนธ์	 กินาวงศ์	 (2533)	 กล่าวว่า	 การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการต่างๆ	 ในการด�าเนิน

งานของกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่า	 ผู ้บริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 

การด�าเนินการต่างเป็นไปตามระบบที่สังคมก�าหนดไว้

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารโรงเรียน	 หมายถึง	 กระบวนการด�าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ภายโนโรงเรียน	ด�าเนินการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยอาศัยทรัพยากร

ที่มีอยู่น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด	เพื่อเป้าหมายที่ส�าคัญคือผู้เรียน	ให้ได้รับ

การพัฒนาให้เต็มศักยภาพ	และมีประสิทธิภาพ

3.		 ความส�าคัญของการบริหารการศึกษา

	 ในการจัดการศึกษาทุกประเภทโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาระดับ

ฐานล่างสุดที่มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินภารกิจสร้างสรรค์	คือ	จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนชาติโดยอาศัย

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี	 มีกลไกของการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้น	 

โดยความร่วมมือร่วมแรงใจจากทรัพยากรบุคคลในทุกๆ	 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

(สุรศักดิ์	ปาแฮ,	2543)

	 สภุรณ์	สภาพงศ์	(2543)	กล่าวถงึ	ความส�าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการปฏิรปูโรงเรยีน	

และการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แสดงถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการศึกษา	ไว้ว่า	“..ถ้าอยากให้สังคมของ

เราเป็นอย่างไร	เราก็ต้องท�าโรงเรียนของเราให้เป็นอย่างนั้น..”และ“..ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่เป็น

หลักส�าคัญที่จะน�าโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

โรงเรียน..”	 ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

โรงเรียน	สังคมและประเทศชาติ

	 ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา	 (2545)	 กล่าวถึง	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2545	 ในมาตรา	6	 ได้ก�าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า	

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้

และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ดังนั้น	

การบรหิารจดัการศกึษาจงึมีความส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาคนไทยให้บรรลคุวามมุง่หมายของการจดัการ
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ศึกษาของประเทศ

	 ชาญชยั	อาจินสมาจาร	(2545)	ได้กล่าวถงึ	ความส�าคญัของการบรหิารการศกึษาไว้ว่า	เป็นการ

ประกันว่าโรงเรียนได้ด�าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 นั่นคือผู้บริหารจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรหรือปัจจัย

ทางการบริหาร	 (Administrative	 Resources)	 ที่ส�าคัญมีอยู่อย่างน้อย	 4	 ประการ	 คือ	 คน	 (Man)	 เงิน	

(Money)	วสัด	ุ(Materials)	และวธิปีฏบิตังิาน	(Management)	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ	ย่อมมคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้ทรพัยากรหรอืปัจจยันีเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารหรอืจดัการ	ซึง่นยิมเรยีกว่า	หลกั	4	M’s	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทางภาคธุรกิจ	ทรัพยากรทางการบริหาร	หรือปัจจัยทางการบริหารที่นิยมกันมี	7	ประการ	คือ	คน	

(Man)	 เงิน	 (Money)	 วัสดุ	 (Materials)	 วิธีปฏิบัติงาน	 (Managementof	Method)	 ตลาด	 (Market)	

เครื่องจักร	 (Materials)	และขวัญและก�าลังใจ	 (Morale)	ซึ่งเรียกว่า	7	M’s	 (เกรียงศักดิ์	 เขียวยิ่ง,	2542)	

เครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ	และแผนเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยมีผู้บริหารเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญที่สุด

	 ธีระ	 รุญเจริญ	 (2546)	 กล่าวถึงความส�าคัญในการบริหารการศึกษา	 ในแง่ของกระบวนการ

ท�างานว่า	จ�าเป็นจะต้องอาศยัการบรหิารจดัการทีส่อดคล้องกนัระหว่างหน่วยงาน	ทัง้ระดบักระทรวง	ระดบั

เขตพื้นที่การศึกษา	และระดับสถานศึกษา	เพราะในแต่ละระดับต่างก็มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ต่างกัน	ระดับ

กระทรวงจะก�าหนดนโยบาย	มาตรฐาน	การประเมินผล	การจัดการศึกษา	และ

	 การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยปฏิบัติ	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีอ�านาจหน้าที่ในการ

ประสานงานทุกระดับ	ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ	แก่สถานศึกษา	และระดับสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการ

ศึกษาอย่างแท้จริงเพราะคุณภาพการศึกษาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การบริหารจัดการในระดับนี้

	 สรปุได้ว่า	การบรหิารการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจะประสบความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษา	 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

บรหิารจดัการศกึษาให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเกดิประสทิธผิลโดยอาศยัหลกัการบรหิารต่างๆ	ตาม

สภาพการณ์ของสถานศึกษา
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