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บรรณานุกรม 
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 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531.    
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท, 2535.  
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 สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว,  
 2542. 
อุทัย  บุญประเสริฐ  และชโลมใจ ภิงคารวฒัน. หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายในสําหรับ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ – นามสกุล นายวิเชียร  สันจันตา 
 
วัน เดือน ปเกิด 8  เมษายน  2517 
 
ท่ีอยูปจจุบัน 22  หมู 7  ตําบลทาผาปุม    อําเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน   
  
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2539 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาการศึกษาปฐมวัย)   
  สถาบันราชภัฎเชียงราย 
 พ.ศ. 2550       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2542 อาจารย 1 ระดับ 3   
  โรงเรียนบานแมกวางใต   จงัหวัดแมฮองสอน   
 พ.ศ. 2548 ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน 
                                                                       บานแมกวางเหนือ 
   
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานแมกวางเหนือ  อําเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2 
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