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บทน�ำ

ในยุคปัจจุบนั เรือ่ งของการบริหารการศึกษา (Education Administration ) เกิดกระแสเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งเกิดจากการผลักดัน จากสถานการณ์ต่าง ๆ และจากแหล่งต่าง ๆ ของสังคม แล้วค่อย ๆ
ก่อตัวจนมีพลังถึงขั้นเกิดกระแสปฏิรูปการศึกษาเป็นระยะ ๆ เมื่อมีแรงหนุนจากกระแสอื่น ๆ เช่น กระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ กระแสปฏิรปู การเมือง ทีส่ ำ� คัญคือนโยบายของผูบ้ ริหารในระดับประเทศ ก็จะมีพลังของกระแส
มากขึ้น และในช่วงระยะ 2-5 ปี ที่ผ่านมากระแสปฏิรูปการศึกษาได้ไหลหรือเคลื่อนเข้าไปในทุกวงการ
เนือ่ งจากได้ปลุกกระแสการปฏิรปู การศึกษาควบคูก่ บั กระแสปฏิรปู การเมืองและท�ำให้เป็นประเด็นทางการ
เมืองน�ำไปสูก่ ารออกกฎหมาย และรัฐบาลน�ำมาก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ นัน่ ก็หมายความว่า ประชาชนทุกคน
จะต้องมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ ซึง่ เป็นแนวทางส�ำคัญของการพัฒนาประเทศโดยใช้ความรูเ้ ป็นฐาน และน�ำสูเ่ ป้าหมายสูงสุด
ของประเทศ คือ การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นคนวงการศึกษาหรือที่ส�ำคัญคือคนกระทรวง
ศึกษาธิการ จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของกระแสการบริหารการศึกษาและการปฏิรปู การศึกษา และจะหลีก
เลี่ยงไม่รับรู้หรือไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาคงไม่ได้ วัฒนธรรมการท�ำงานแบบเดิมที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นตัวถ่วงความเจริญ เป็นคนตกยุคและ
ไม่ให้คนทั่วไปมองว่าคนวงการศึกษาไม่พัฒนา กลายเป็นครูเป็นผู้บริหารที่รู้ไม่เท่าทันเด็ก เพราะไม่พัฒนา
ตนเอง บางคนคิดว่าเมือ่ ยี่สิบปีก่อนไม่มีใครเก่งเกิน ดีเกิน เคยท�ำหรือสอนอย่างไรปัจจุบันก็ท�ำอย่างนั้นและ
ยังคิดว่าไม่มีใครเก่งเท่าตนเอง และยังปิดกั้นตัวเองไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลง ใครคิดต่างก็กลายเป็นศัตรูทาง
ความคิด และกีดขวางการคิด ไม่รับฟังความคิดคนอื่น กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาการบริหารการศึกษา
ในการบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลปะน�ำทรัพยากรการบริหาร (Administrative resource)
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (Process of administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิรปู การศึกษาปัจจุบนั มีหลายประเด็นทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างกระแสสนับสนุนและ
กระแสคัดค้าน เช่น การสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดของบุคคลหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอกฎหมาย
เพื่อการบริหารและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษา บางประเด็นมีเหตุมีผลของการเกิดกระแส
เนื่องจากประชาชนทั่วไปเข้าใจและมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่บางประเด็นก็สร้างกระแสเพื่อมุ่งผลประโยชน์ของ
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และน�ำไปสูก่ ารชุมนุมคัดค้านหรือสนับสนุนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บางครัง้ ก็เป็นทีน่ า่ เสียดาย(น่าละอาย)ทีค่ นในวงการศึกษาไม่ได้นำ� กระบวนการทางปัญญามาค้นหาทางเดิน
ทีส่ ร้างสรรค์ แต่ใช้กระบวนการแบบการเมืองมุง่ ท�ำลายล้างบุคคลหรือองค์กรทีม่ คี วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหรือ
ขัดผลประโยชน์ขององค์กรตนเองและทีน่ า่ เสียดายมากกว่านัน้ ก็คอื การบริหารและการเรียนรู้ ซึง่ เป็นหัวใจ
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ปฏิรูปการศึกษา ไม่ได้น�ำมาสร้างกระแส หรือ ปลุกกระแสไม่ขึ้น เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ คนวงการศึกษา เข้าใจแต่มองไม่เห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับ และมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้น
มีภาระมากขึ้นจึงไม่สนใจ
การบริหารการศึกษา
การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความ
ส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ในที่นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารไว้ดังนี้
1. ความหมายของการบริหาร และการบริหารการศึกษา
ค�ำว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การบริหารราชการ
อีกค�ำหนึ่งคือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้ ค�ำว่าการบริหารมีนักวิชาการทางการบริหาร
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Simon A. Herbert (1950) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ กิจกรรม
ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน
Bamard Chester (1962) การบริหาร คือ การท�ำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่
ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
Sergiovanni (1992) การบริหาร คือ กระบวนการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ
ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด�ำเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ทีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�ำเนินชีวิตอยู่
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมมือกันด�ำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันก�ำหนด
โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ และให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม
พะยอม วงศ์สารศรี (2544) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้บริหารใช้ศิลป์และกลยุทธ์ด�ำเนินการ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สามารถด�ำรงตนอยู่ในองค์กรของ
สังคมได้อย่างมีความสุข
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545) กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นการใช้อทิ ธิพล (Influencing)
ต่อคนอีกกลุม่ หนึง่ คือ นักเรียน เพือ่ ให้มคี วามเจริญงอกงาม บรรลุสวู่ ตั ถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนด โดยการใช้กลุม่
คนกลุ่มที่สอง ได้แก่ ครู ในฐานะตัวแทน (Agent) ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหลักการในการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ
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การน�ำ  และการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปได้ว่า การบริหาร เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด�ำเนินการ
อย่างมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยใช้ทรัพยากร และเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
ส่วนค�ำว่า “การบริหารการศึกษา” มีนักวิชาการทางการบริหารและหน่วยงานทางการศึกษา
ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) กล่าวถึง การบริหารการศึกษาไว้ว่า หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ทีบ่ คุ คลหลายคนร่วมกันด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บคุ ลิกภาพ
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคม
โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้บคุ คลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมทีต่ นด�ำเนินชีวติ อยู่ โดยอาศัยปัจจัย
ส�ำคัญการบริหารที่ส�ำคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุสิ่งของ
(Materials) 4) การจัดการ (Management) การบริหารการศึกษาจึงเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ คือ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีทพี่ งึ เชือ่ ถือได้อนั เกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพือ่ ประโยชน์
ในการบริหาร โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับ
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ซึง่ เป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)
ส�ำนักงานปฏิรปู การศึกษา (2545) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้วา่ การบริหารการศึกษา
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกัน
ด�ำเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากร
และเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้รว่ มกัน เป็นการด�ำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ โดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. ความหมายของการบริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Campbell (1972) กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนเป็นการจัดแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงและผู้ที่จัดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาก็คือ ผู้บริหารการ
ศึกษา
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สมบูรณ์ พรรณาภพ (2521) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การด�ำเนินงานของกลุ่ม
บุคคลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกันกับการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดหมายทีก่ ำ� หนดไว้
วิจิตร (ธีระกุล) วรุต บางกูร และ สุพิชญาธีระกุล (2523) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็น
กิจกรรมต่างๆ ทีบ่ คุ คลร่วมมือกันด�ำเนินการให้การบริหารทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูท้ สี่ นใจเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาทางด้านความรูค้ วามสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรม และเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2527) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลาย
คนร่วมมือกันด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาสมาชิกของสังคมในด้านต่างๆ นับตัง้ แต่บคุ ลิกภาพ ความรูค้ วามสามารถ
พฤติกรรม และคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มีบุคคลอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไป
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�ำเนินชีวิตอยู่
นิพนธ์ กินาวงศ์ (2533) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการต่างๆ ในการด�ำเนิน
งานของกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่า ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม
การด�ำเนินการต่างเป็นไปตามระบบที่สังคมก�ำหนดไว้
สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการด�ำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายโนโรงเรียน ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอาศัยทรัพยากร
ที่มีอยู่น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพื่อเป้าหมายที่ส�ำคัญคือผู้เรียน ให้ได้รับ
การพัฒนาให้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ความส�ำคัญของการบริหารการศึกษา
ในการจัดการศึกษาทุกประเภทโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาระดับ
ฐานล่างสุดที่มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินภารกิจสร้างสรรค์ คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนชาติโดยอาศัย
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกของการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้น
โดยความร่วมมือร่วมแรงใจจากทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(สุรศักดิ์ ปาแฮ, 2543)
สุภรณ์ สภาพงศ์ (2543) กล่าวถึง ความส�ำคัญของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการปฏิรปู โรงเรียน
และการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แสดงถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการศึกษา ไว้ว่า “..ถ้าอยากให้สังคมของ
เราเป็นอย่างไร เราก็ต้องท�ำโรงเรียนของเราให้เป็นอย่างนั้น..”และ“..ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่เป็น
หลักส�ำคัญที่จะน�ำโรงเรียนไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
โรงเรียน..” ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ
ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) กล่าวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 6 ได้ก�ำหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
การบริหารจัดการศึกษาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาคนไทยให้บรรลุความมุง่ หมายของการจัดการ
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ศึกษาของประเทศ
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545) ได้กล่าวถึง ความส�ำคัญของการบริหารการศึกษาไว้วา่ เป็นการ
ประกันว่าโรงเรียนได้ด�ำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือผู้บริหารจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรหรือปัจจัย
ทางการบริหาร (Administrative Resources) ที่ส�ำคัญมีอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน
(Money) วัสดุ (Materials) และวิธปี ฏิบตั งิ าน (Management) ไม่วา่ จะเป็นองค์กรใดๆ ย่อมมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนีเ้ ป็นเครือ่ งมือในการบริหารหรือจัดการ ซึง่ นิยมเรียกว่า หลัก 4 M’s โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางภาคธุรกิจ ทรัพยากรทางการบริหาร หรือปัจจัยทางการบริหารที่นิยมกันมี 7 ประการ คือ คน
(Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) วิธีปฏิบัติงาน (Managementof Method) ตลาด (Market)
เครื่องจักร (Materials) และขวัญและก�ำลังใจ (Morale) ซึ่งเรียกว่า 7 M’s (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2542)
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และแผนเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหารเป็นองค์
ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด
ธีระ รุญเจริญ (2546) กล่าวถึงความส�ำคัญในการบริหารการศึกษา ในแง่ของกระบวนการ
ท�ำงานว่า จ�ำเป็นจะต้องอาศัยการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน ทัง้ ระดับกระทรวง ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพราะในแต่ละระดับต่างก็มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ต่างกัน ระดับ
กระทรวงจะก�ำหนดนโยบาย มาตรฐาน การประเมินผล การจัดการศึกษา และ
การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ประสานงานทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ แก่สถานศึกษา และระดับสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการ
ศึกษาอย่างแท้จริงเพราะคุณภาพการศึกษาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การบริหารจัดการในระดับนี้
สรุปได้วา่ การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะประสบความส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยอาศัยหลักการบริหารต่างๆ ตาม
สภาพการณ์ของสถานศึกษา
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