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                                                           บรรณานุกรม 
 
 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น : มุมมองจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก.
กรุงเทพฯ:กรมสงเสริมการปกครอง,2547.(อัดสําเนา) 

จงกลนีย  ยศบรรดาศักดิ.์ การศึกษาลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    
สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสระบุรี  ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง.
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2535. 

เจียมพดล  ไชยยาลักษณ. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการปฏรูิปโรงเรียนและสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม.เชยีงใหม:   
การคนควาแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม
,2542. 

ชัยวัฒน  เรืองวาณิชยกุล.  ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเก่ียวกับความตองการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
เขตการศึกษา  6.กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2531. 

ดํารง มาตี๋. ความพรอมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานกองแขก  
                  อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม.เชียงใหม:วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2547. 
ธีระ  รุญเจริญ.การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:ขาวฟาง,2546. 
นคร ตังคะพิภพ.การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. เพชรบุรี:ม.ท.ป.,2547.(อัดสําเนา) 
นพพงษ  บุญจติราดุล.โนตยอบริหาร กรุงเทพฯ:Orange Group Tactics Design,2547. 
________________  .หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ.อนงคศิลปการพิมพ,2527. 
นิพนธ  เสือกอน.การบริหารและจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน.นนทบรีุ:ม.ท.ป.,2547(อัดสําเนา) 
บุญชม  ศรีสะอาด.การวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพ ฯ : สุวิริยาสาสน,2535. 
บุญลอม  โสภาพรม.  การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสาํนกังานการประถมศึกษา  

อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย.เชียงใหม:การคนควาแบบอิสระ  
                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2540. 
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ปกรณกิตติ์ มวงประสิทธิ์. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรยีนสังกดัสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ .เชียงใหม:วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2548. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2545.กรุงเทพฯ:ราชกิจจานุเบกษา 
                    ,2542. 
แผนพฒันาการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม 3 ป (พ.ศ.2549 – 2551 ).เชียงใหม:เทศบาลนคร

เชียงใหม,2549 .(อัดสําเนา) 
ไพฑูรย  ตดิทะ.การบริหารโรงเรียน  โครงการปฏิรูปการศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษา 
 อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพนูฯ.เชียงใหม: การคนควาแบบอิสระ   
                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2542.  
พัฒนาการฝกหัดคร,ูสํานัก.เอกสารประกอบสาระการเรียนรูประกอบการศึกษาชุดวิชา หลัก เทคนิค 
                   การบรหิารและการวางแผน.กรุงเทพฯ:สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,2546. 
วิชาการและแผนงาน,กอง.แผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหมสามป (พ.ศ.2549-2551).เชียงใหม: 
                   สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม,2549. 
วิโรจน  สารรัตนะ.การบริหาร หลักการ ทฤษฏี และประเด็นทางการศกึษา.กรุงเทพฯ: 
                   โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์,2542. 
รัชพล คชชารุงโรจน.คิดทําหลากหลายกลยุทธการบริหารจัดการ โรงเรียนทันสมัย,ม.ท.ป., 
                    กรุงเทพฯ:2548. 
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. สถติิวิทยาทางการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 
                    2540. 
ศรีพรรณ  สิทธิพงศ.ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการวิจัย.เชียงใหม:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,2547. 
สวาง  คําภีระ.  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   

สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูน  เพื่อเขาสูการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน.  ลําพูนฯ.เชียงใหม:การคนควาแบบอสิระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต      
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2544. 

สิทธิชัย หิรัญดิษฐ. ความคดิเห็นของครูเก่ียวกับการปฏิบัตงิานของผูบริหารโรงเรยีนเทศบาล ท่ีตั้ง 
                      อยูในเขตการศึกษา 7. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536. 
สิริ  นมะหุต.  สภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักัดเทศบาล 

นครเชียงใหม.เชียงใหม: การคนควาแบบอสิระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2538. 
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สุเทพ  พงศศรีวัฒน.ภาวะผูนาํ:ทฤษฏีและปฏิบัต.ิเชียงราย:สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544. 
เสรี พุทธปวน.การบริหารงานโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในโรงเรียนสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา           
                    อําเภอเมืองลําพนู.เชียงใหม: การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บณัฑิตวิทยาลัย 
                    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,2546. 
อุทัย  บุญประเสริฐ.  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ

การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช              
โรงเรียนเปนฐาน.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา,2543. 

__________.  เอกสารชุดการจัดการสถานศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ-นามสกุล         นายพิทยา ศรสุวรรณ 
                    
วัน เดือน ปเกิด      5 สิงหาคม 2505 
                    
ท่ีอยูปจจุบัน          37  ถ.หม่ืนดามพราคต  ต.ชางเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม 50300 
                    
ประวัติการศึกษา     

พ.ศ.2516 ประถมศึกษาตอนตนโรงเรียนวรเชษฐอนสุรณ เชียงใหม 
พ.ศ.2518 ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลวดัปาแพงเชยีงใหม 
พ.ศ.2521 มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 
พ.ศ.2523 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย เชียงใหม 
พ.ศ.2526 ประกาศนยีบตัรการศึกษาชัน้สูงวิทยาลัยครูเชียงใหม 
พ.ศ.2532 ปริญญาบัตรศึกษาศาสตรบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                    
ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ.2532 ครู2 ระดับ2 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล เชียงราย 
พ.ศ.2537 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรสุีพรรณ 

เชียงใหม 
พ.ศ.2538 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เชยีงใหม 
พ.ศ.2544 ผูชวยอาจารยใหญระดับ6 โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 

เชียงใหม 
พ.ศ.2547 อาจารยใหญระดับ 7 โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา เชียงใหม 
พ.ศ.2547 ผูอํานวยการสถานศึกษา คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 

วัดเชยีงยนื เชยีงใหม 
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สถานที่ทํางานปจจุบัน                                
                               โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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