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กมล ภูประเสริฐ. การบริหารงานวิชาการ.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2526.
การมัธยม, กอง. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (หมวดที่ 2 บริหารศาสตร).
เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง. กรุงเทพฯ :กอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา, 2533.
กิติพงษ เมืองยศ.การบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง. เชียงใหม : ปริญญานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2542
กิติมา ปรีดีดิลก.การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต,
2532.
นายกรัฐมนตรี, สํานัก. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การบริหารงานวิชาการ.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2530.
______________ . “การวางแผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ”. การศึกษาแหงชาติ. 12,1 (เมษายนพฤษภาคม,2534) :21.
______________ . รายงานสรุปผลแผนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ป 2530-2539. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2536.
จินตนา สุขมาก. หลักการสอน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร,2535.
เจริญผล สุวรรณโชติ. ทฤษฏีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา,2519.
ชโลมใจ ภิงคารวัฒน และคณะ. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ. นครสวรรค : รุงเรือง
สาสนการพิมพ,2531.
ชัยพจน รักงาม. “การบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง”. วิชาการ. 6 ,5 (พฤษภาคม 2544):11-16.
ชัญญา อภิปาลกุล และคณะ.รูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมกรุงเทพ, 2541.
ชารี มณีศรี. นิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ, 2538.
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ณรงค ณ ลําพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร. การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม. เชียงใหม : The
Knowledge Center, 2546.
ณรงค โพธิ์พฤษานันท.ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : ดวงแกว,2546.
เดชา คงรุงเรือง. การบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.รายงานการวิจยั เลมที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ,2529.
ทองคํา บัวอินทร. สภาพการดําเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม : วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2536.
ธํารงชาติ ธรรมชาติ. ศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่. สงขลา : ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ,2542.
นิพนธ กินาวงศ. หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพพิฆเณศ, 2523.
เนตรพิชญ จําปาทองเทศ. “ผูบริหารกับแนวปฏิรูป”. วิชาการ. 4 ,7 (กรกฎาคม 2544) :22-23.
บัณฑิต ชุนสิทธิ์. การบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนชาวเขา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน. เชียงใหม : วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532.
บันลือ พฤกษะวัน. การประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,2519.
______________ . การประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,2522.
บุญชม ศรีสะอาด.วิจัยทางการการวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาสน, 2540.
ประสงค ปญธิยา.การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8.
เชียงใหม : วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2533.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ,2535.
______________ . จิตวิทยาการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรออฟเซท,2535.
______________ . การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมกรุงเทพ, 2543.
ผกา แสงสุวรรณ. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2535.
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พนัส หันนาคินทร. หลักการบริหารโรงเรียน. พระนครศรีอยุธยา : วัฒนาพานิช, 2524.
พิเชฏฐ ดงปตถา. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2544.
ไพฑูรย เจริญพันธวงศ. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเอพริ้นติ้งเฮาส,2529.
ภิญโญ สาธร. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2526.
__________ . หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช,2526.
ภัทรา นิคมานนท. การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: อักษรการพิมพ,2544.
มานพ วรรณภิละ. ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแมฮอ งสอนเขต 1. เชียงใหม:
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,2549.
เมธี ปลันธนานนท. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พิทักษอกั ษร, 2525.
ยุทธศักดิ์ ฮมแสน. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเอพริ้นติ้งเฮาส,2535.
รุง พูลสวัสดิ์. หลักการบริหารการศึกษาในโรงเรียน. เชียงใหม: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527.
รุง ลอยเลิศ. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย.
เชียงใหม: ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542.
รุงศิริน ไตรโยธี.การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม: วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542.
เรียม ศรีทอง.พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: เธิรดเวฟเอ็ดดูเคชั่น, 2542.
วรเชษฐ จันทรภิรมย. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอแมทาจังหวัดลําพูน. เชียงใหม: วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.
วไลรัตน บุญสวัสดิ์. หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อารกราฟฟก, 2530.
วิจิตร วรุตบางกุล.การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพวิทยากร, 2524.
วิจิตร ศรีสอาน. หลักและระบบบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรการพิมพ, 2523.
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ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ. การบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2539.
______________ . หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2545.
วินิจ สุริยะ. การบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: ปริญญานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2535.
วิภาดา คุปตานนท.การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรังสิต,2544
วีรนารถ มานะกิจ.การจัดองคการและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ,2531.
ศิริวรรณ ชัยญาณะ. สถิติและการวิจัยเบื้องตน. เชียงใหม: วิทยาลัยครูเชียงใหม,2532.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2),
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,2545.
______________ . รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย. 6,79 (กรกฎาคม 2547):8-9
______________ . รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย. 6 ,76 (เมษายน 2547):12-13
สงา โพธิ์วัง. “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา”, มิตรครู. 2,1 (2528): 14-15.
สงัด อุทรานันท. งานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา. ครูเชียงราย. 18, (ธันวาคม 2526) :30-34
สมชาย คงสวาง. ศึกษาความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา. สงขลา: ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
สมพงษ เกษมสิน และคณะ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
สมยศ นาวีการ. การบริหาร.กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ, 2522.
สมแพน จําปาหวาย. การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: ปริญญานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมสามัญศึกษา. คูมือผูบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช
,2529.
สิริ นมะหุต.สภาพการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาล
เชียงใหม. เชียงใหม: วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
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ครูผูสอน สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียน คศ.2 ชํานาญการ
โรงเรียนบานแมลิด อําเภอแมสะเรียง
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