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 คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา และรองผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้จัดทําได้รวมรวมและเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ที่สนใจ 
ได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในด้าน“สมรรถนะในการบริหาร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา”  
ที่สําคัญๆ สาระสําคัญยึดตามหลักสูตรการสอบผู้บริหารสถานศึกษาในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและ 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ผู้สนใจจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการสอบเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหน่ง ต่อไป 

 ผู้จัดทําขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ตําราและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้นํามาอ้างอิงไว ้ณ ที่นี้ ซึ่งหาก 
หนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด โปรดเสนอแนะแก่ผู้จัดทํา เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากผลงานทางวิชาการเล่มนี้ขอมอบบูชาแด่ คุณพ่อ คุณแม่บูรพาจารย ์
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน ตลอดจนสมาชิกครอบครัว พี่น้อง ญาติ ๆ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การ 
สนับสนุน จนสามารถบรรลุเป้าหมาย 
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