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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                                                                               

                  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ   ประเทศจะเจริญกาวหนาตองอาศัย
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม  การพัฒนาในดานตางๆ ตองอาศัย
กําลังคนเปนปจจัยสําคัญ  เพราะคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งกวาทรัพยากรใดๆ แตคนจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  รัฐเห็นความสําคัญของ
การจัดการศึกษา  จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา  ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปพุทธศักราช  2540  หมวด 3   มาตรา  43  วา   “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป    ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด,  2542,  หนา 11)   และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาไวในหมวด 1  มาตรา 6 วา 
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข”  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2542,  หนา 6)  จุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545–2549)  กําหนดให  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  จะตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาที่สมดุล  ทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  (สํานักนายกรัฐมนตรี,  
2544,  หนา ข) 
                  ภารกิจในการจัดการศึกษาในปจจุบันถือวา  เปนงานที่สําคัญอยางยิ่งของชาติ  หรือของ
รัฐบาล  ที่ตองจัดใหกับประชาชนพลเมืองทุกคนของประเทศ  ความเจริญรุงเรือง  ความเสื่อมและ
ถดถอยของประเทศชาติยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษาของรัฐบาล  ที่จะจัดใหกับประชาชนพลเมือง
นั่นเอง  (รุง  แกวแดง,  2542,  หนา 2)   
                 นอกจากนี้นโยบายการจัดการศึกษา  ยังปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับกระทรวง
กรม  จังหวัด  อําเภอ  และในระดับปฏิบัติ  คือ  สถานศึกษา  เพราะสถานศึกษาเปนองคกรที่สําคัญ
ที่สุด  มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง  ในการนํานโยบายไปสูการปฎิบัติ  นโยบายของสํานักงาน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 2 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของรัฐบาลจะบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวได  โดยการบริหาร
การนิเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค  องคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  ในการที่จะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสนองนโยบาย  นํานโยบายไปสูการปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค  ก็คือ  บุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา  (รุง  แกวแดง,  2542,  หนา 2)   
                  จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมหีลายอยาง  เชน  ระบบ
การบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  นักเรียน  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ  แตปจจัยท่ี
สําคัญที่สุด  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  (รุง  แกวแดง,  2542,  หนา 2)   
                   การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในระยะที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ
ในระดับหนึ่ง  ภายใตบริบทหรือสภาวะแวดลอมในขณะนั้น  แตมีปญหาที่ส่ังสมมาหลายประการ
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เร่ิมพัฒนา  ในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  พบวา  การศึกษา
ของไทยมีการพัฒนาที่ดอยกวาหลายประเทศ  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  (รุง  แกวแดง,  2542, หนา  
245-250)  สําหรับปญหาในการจัดการศึกษามีหลายประการ  ไดแก  (สุนิจจา  ทัพศาสตร,  2546,  
หนา 1)  ปญหาดานการกระจายอํานาจ  ในดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทั่วไป  ปญหาการขาดการมีสวนรวมของครู  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการบริหารจัดการ  ปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาคอนขางต่ํา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเปนรายวิชา  ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร  คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนซ่ึงมีอยูหลากหลาย  การวัดผลประเมินผลเนนการวัดความรูความจํา  
มากกวาการวัดความรูที่เกิดจากการปฎิบัติจริง  หรือการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic   Assessment)   
ปญหาเกี่ยวกับครู  และบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดความรู  ความสามารถ  และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนขาดจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู  ปญหาการขาดแคลน
งบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษา  ปญหาการเขาใจผิดในบทบาทหนาที่การจัดการศึกษาที่
เคยใหความสําคัญกับสถานศึกษามากกวาผูปกครอง  และชุมชน 
                 จากปญหาขางตน  อาจกลาวไดวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษา  
หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  จะประสบผลสําเร็จ
ไดนั้น  ตองอาศัยความรู  ความสามารถ  ความเขาใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ  ตลอดจนมี
ทักษะในการบริหารหรือการจัดการ  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  แคทซ  (Katz,  1955, p. 33-42)  
ที่ไดกลาวไววา  ทักษะการบริหารที่ผูบริหารจําเปนตองมีเพื่อใหการดําเนินการบริหารประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ  จะตองมี  3  ทักษะ  คือ  ทักษะดานเทคนิควิธี  (Technical  Skills)  ไดแก  
ทักษะทางดานการวางแผนงานและโครงการ  ทักษะการใชกระบวนการกลุม  ทักษะทางดานการ
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จัดการ  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  การใหคําแนะนํา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล  ความรอบรูในงานที่ปฏิบัติ  ความเปนผูนํา  และการศึกษาคนควา  ทักษะดานมนุษย 
(Human  Skills)  ไดแก  ความสามารถในการประสานงานกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา   
หนวยงาน  ความเปนกันเองกับผูรวมงาน  ปฏิบัติกับผูรวมงานโดยเทาเทียมกัน  ตลอดจนตองให
ความสําคัญกับผูรวมงาน  และทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual  Skills)  ไดแก  ความสามารถ
ในการกําหนดวิสัยทัศน  นโยบายของสถานศึกษา  เขาใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ  สามารถ
กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน  สามารถวางแผนในการปฏิบัติงาน  ใชเกณฑที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ทักษะทั้ง  3  ประการนี้  เปนคุณลักษณะที่ผูบริหารสถานศกึษาในปจจบุนั
ตองใหความสนใจอยางยิ่ง  เพราะการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น  ผูบริหารจําเปนตอง
มีความรู  และทักษะการบริหาร  ในการที่จะผสมผสานเพื่อบริหารการศึกษา  และในการบริหาร
การศึกษา  ผูที่มีอิทธิพลสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพนั้น  ขึ้นอยูกับ
ผูบริหารสถานศึกษา  นโยบายตางๆ ของการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจะนําไปใชหรือไมขึ้นอยูกับ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น  ดังนั้นถาผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจในหนาที่ของตนเอง  ไมดําเนินการ
ตามนโยบายในการจัดการศึกษาใหถูกตอง  การบริหารก็จะเกิดความลมเหลว  และเกิดความสูญเปลา
ทางการศึกษา 
                 ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นความสําคัญที่จะตองแบงพื้นที่ในการบริหาร
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2  ออกเปน  17  เขตคุณภาพ  โดย
ยึดสวนราชการ  อําเภอ  ตําบล  เปนเกณฑในการแบง  เพื่อมุงหวังใหสถานศึกษาในเขตคุณภาพที่มี
ศักยภาพตางกันมีการชวยเหลือกันในการบริหารจัดการ  ใหคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานใกลเคียงกัน  มีการใชทรัพยากรรวมกันในการบริหารจัดการ  (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2,  2548,  หนา 3)  ประกอบกับมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา
เพื่อกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและชุมชน  โดยมุงหวังใหการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา  เปน
เครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรา 39   “ให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  และสถานศกึษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”   (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา 27)  ทําใหขอบขายภารกิจการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปลี่ยนไป  สถานศึกษามีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
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มหาชน  บริหารงาน  4   งาน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป   
มีอิสระในการบริหารดานทรัพยากรบุคคล  และมีอํานาจหนาที่ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไวสถานศึกษา
จะมีอิสระมีความเขมแข็งในการบริหาร  บริหารงานคลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศชาติ     
            การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ผูบริหารสถานศึกษา  จะตองมีขอมูล  มีทักษะใน
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  รูจักใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ  รูจักวางแผน
และดําเนินการตามแผน  ตองศึกษากฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวของใหชัดเจน  บริหารและ
ตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล  จัดระบบบัญชีใหถูกตอง  บริหารงานโปรงใส  สุจริต  ตรวจสอบได 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 32)   
  จะเห็นวาบทบาท  ภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษามีมากมาย  ดังนั้นทักษะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา  จึงเปนคุณลักษณะที่ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองใหความสนใจเปน
อยางยิ่ง  ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจะตองมีลักษณะ  “มองกวาง  คิดไกล  ใฝสูง  มุงความสําเร็จ”   
การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารงานใหมีคุณภาพ  ส่ิงสําคัญที่สุดคือ  ตัวผูบริหารตองมีคุณภาพ   
ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง  มีความเปนผูนํา  ตองนําความเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการใช
ทักษะการบริหารไดเปนอยางดี  (ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ,  2545,  หนา 13)  ซ่ึงทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษานี้  ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีและใชไมเทากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน  ที่จะแสวงหาใหไดมาซึ่งความรู  ความสามารถ    
และทักษะเพื่อทําใหสามารถบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพได 
   ดวยเหตนุี้จะเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ตองนําทักษะตางๆ มาใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  และมุงประสิทธิผล  ปญหาที่เกิด
จากระบบการปฏิรูปการศึกษา  การกระจายอาํนาจ  ปญหาการขาดเทคนิคและวิธีการในการบรหิารงาน  
ปญหาดังกลาวมาจากสาเหตุที่สําคัญ  คือ  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ในการศึกษา
คนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาทักษะการบริหารงาน  จํานวน  3  ดาน  คือ  ทักษะดานเทคนิควิธี   
ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอด  ของผูบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษา
สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย   
 
  เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จํานวน  3  ดาน  คือ  ทักษะดานเทคนิควิธี   
ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอด  เปนรายดาน  รายขอ  และภาพรวม 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
         ผลการวิจัยในครั้งนี้  จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา  เขตคุณภาพการศึกษา
สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขตอื่นๆ  ดังตอไปนี้ 
              1.  ขอมูลที่ไดรับสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ได  
             2.  ขอมูลที่ไดรับสามารถใชเปนพื้นฐานในการพิจารณาวางแผน  และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาได 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการวิจัยคร้ังนี้  มีขอบเขตดังนี ้
               1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา    
                  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  3  ดาน  คือ
ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอด    

  1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดเขตคุณภาพการศกึษา
สนามชัยเขต  ในปการศึกษา 2548  จํานวน  39  โรงเรียน  เปนผูบริหาร  49  คน  ครู  380  คน  รวม
ทั้งสิ้น  429  คน     
               กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาทั้งหมด  จํานวน  49  คน  สุมแบบเฉพาะเจาะจง
ทุกคน  ครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่  และมอรแกน   (Krejcie & 
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Morgan,  1970,  p. 607-610)  เทียบบัญญัติไตรยางศแลวสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากไดกลุม
ตัวอยาง  191  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  240  คน    
    1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา   
                      1)  ตัวแปรตน  ไดแก  ตําแหนง 
                          (1)  ผูบริหาร 
                       (2)  ครู 
   2)  ตวัแปรตาม  ไดแก  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  3  ดาน    
คือ 
                       (1)  ทักษะดานเทคนิควิธี 
                         (2)  ทักษะดานมนุษย 
              (3)  ทักษะดานความคิดรวบยอด 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                การวิจัยในครั้งนี้   ไดอาศัยทฤษฎี  3  ทักษะของ  แคทซ  (Katz,  1955,  p. 33-42)  ซ่ึงแบง
ทักษะเปน  3  ดานคือ  ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอดมาเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังแสดงในภาพ  1 
 
                          ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม 

                                              
 ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 
 

ทักษะในการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษา          
จํานวน  3  ดาน   คือ 

1.  ดานเทคนคิวิธี 
2.  ดานมนุษย 
3.  ดานความคดิรวบยอด  

   ตําแหนง    
          1.   ผูบริหาร 
          2.   ครู 
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1.6  ขอตกลงเบื้องตน 
 
                1.6.1  การวิจัยครั้งนี้  ทําการวิจัยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  สังกัดรัฐบาล
ในเขตคุณภาพการศึกษา    
                1.6.2  เขตคุณภาพการศึกษาที่นํามาวิจัยในที่นี้  ทําการวิจัยเฉพาะเขตคุณภาพการศึกษา
สนามชัยเขตเทานั้น 
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
                1.7.1  ทักษะการบริหารของผูบริหาร  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  ของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงาน  ที่แสดงออกใหบุคคลที่เกี่ยวของเห็น  ซ่ึงไดมาจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูบริหาร  และครู  ในเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตาม
แนวความคิดของ  แคทซ  ไดแก  ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิด
รวบยอด 

               1)  ทักษะดานเทคนิควิธี  หมายถึง  ความรู  ความสามารถที่เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ
การดําเนินงาน  และเทคนิคตางๆ ในการจัดกิจกรรม  รวมถึงความสามารถในการใชเครื่องมือตางๆ  
อยางถูกตอง 
                          2)  ทักษะดานมนุษย  หมายถึง  ความรู  ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย  โดยใชกระบวนการกลุม  การเสริมสรางความรวมมือซ่ึงกันและกัน    
ตลอดจนการประสานงาน  และการใหคําแนะนําแกผูรวมงานได 
                          3)  ทักษะดานความคิดรวบยอด  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา     
ในการเขาใจระบบโครงสรางของงาน  โครงสรางตําแหนง  นโยบายการจัดการศึกษา  และระบบ
การบริหารงานของสถานศึกษา  เพื่อบริหารงานการศึกษาของสถานศึกษา  ใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ 
                 1.7.2  ตําแหนง  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา  ไดแก   
                           1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน  และรองผูอํานวยการโรงเรียน  ในเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                           2)  ครู  หมายถึง  ครู  ตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการ
สอนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ในเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  รวมทั้งครูอัตราจาง 
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               1.7.3  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  หมายถึง  เขตคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการ
กระจายอํานาจของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในการบริหารการศึกษา   
เฉพาะเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  39  โรงเรียน  ที่สังกัดรัฐบาล 
                  1.7.4  ความคิดเห็น  หมายถึง  ขอสรุปของผูบริหารและครูที่มีตอทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


