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สมนึก  ศิริมา. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 
              สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัตาก. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบณัฑิต   
              บัณฑติวิทยาลัย, 2535.     
สมบูรณ  อารียา.  การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม. เชียงราย : วิทยาลัยครูเชียงราย, 2525. 
สมเดช  สีแสง. คูมือบริหารโรงเรียน. นครสวรรค : ริมปงการพิมพ, 2539. 
สุปรีชา  หิรัญโร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 521 การวางแผนอาคารสถานที่ของโรงเรียน.    

ภาควิชาบริหาร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี : 2524. (เอกสารอัดสําเนา) 
สุพิน  อินทรรักษ. แนวทางการพัฒนางานธุรการโรงเรียนนวมินทราชทิูศ พายัพ. เชียงใหม :  

การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
2541.  

สุเทพ  ทองประดิษฐ และถาวร สารวิทย. การบริหารโรงเรียนเชิงปฏิบตั.ิ ภาควิชาบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521. 

สมพงศ  เกษมสิน. การบริหารบุคคลแผนใหม. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521. 
สมพงศ  เกษมสิน. การบริหารบุคคลแผนใหม. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. 
สมพงษ  แผนชัยภูม.ิ  ความคิดเห็นของบคุลากรมหาวิทยาลัยพายัพท่ีมีตอการบริหารงานฝายธุรการ.  

เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

สวัสดิ์  สุวรรณอักษร. ปจจัยเสริมการบริหารหลักสูตร : สารพัฒนาหลักสูตร. 2528. (เอกสารอัดสําเนา) 
สุปรีชา  หิรัญโร. การวางแผนอาคารสถานที่ของโรงเรียน. ชลบุรี : ภาควิชาบริหารมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ บางแสน, 2524.  
สุรพล  บัวพิมพ.  การวางแผนโครงการระดับโรงเรียน. เชียงใหม :; ภาควิชาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
สุรเสน  ทั่งทอง. การศึกษาลักษณะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวลั 

โรงเรียนดีเดน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก : ปริญญานิพนธ                                    
การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536. 

สุวกิจ  ศรีปตถา. การบริหารการศึกษา. มหาสารคาม : โรงพิมพอภิชาตการพิมพ, 2522. 
สุวิมล  วองวาณิช. รายงานการวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของ 

สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : 2543. 
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สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนวิชา ฝกอบรมผูบรหิารสถานศึกษา. 
              กรุงเทพมหานคร, 2528. 
สามัญศึกษา, กรม. คูมือการจัดบริเวณโรงเรียน. กรุงเทพฯ. พีระพัธนา, 2524. 
การประถมศึกษาอําเภอแมใจ, สํานักงาน. แผนปฏิบตัิการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  

ปงบประมาณ 2540 2540. 
การประถมศึกษาจังหวัดพะเยา, สํานักงาน. แผนปฏิบตัิการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  

ปงบประมาณ 2540. 2540. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  การบริหารงานอาคารสถานที.่ กรุงเทพฯ :  

สามเจริญพานิช. 2528. 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. คูมือการปฏิบตัิงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ. กองพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2536.                 

________. แบบประเมินตามแนวบัญญัติ 10 ประการ. กรุงเทพฯ. 2540. 
________. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา. กรุงเทพฯ. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  

2540. 
อดิสัย  ชาติกําแหง.  การบริหารโรงเรียนมธัยม. กรุงเทพฯ: แสงจันทรการพิมพ, 2527. 
_______ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2528. 
_______เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2537. 
_______คูมือการใชเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2538. 
_______แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2538. 
_______การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2539. 
_______การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ป 2540.  

กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา, 2540. 
_______แนวดําเนินการเพือ่การประกันคณุภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2541.                                                           
_______การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง : เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อการประกนัคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – นามสกุล                                นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด 
 
วัน  เดือน ปเกิด                            25  พฤศจิกายน  2511 
 
ท่ีอยูปจจุบัน                              284   หมูที่ 4  ตําบลแมสวด   อําเภอสบเมย    
                                            จังหวดัแมฮองสอน   รหัสไปรษณีย 58110 
 
ประวัติการศึกษา                      พ.ศ. 2536  ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบูรณ 
                                                พ.ศ. 2548  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
 
ประสบการณการทํางาน                 พ.ศ. 2537 – 2540  อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานปูแกว 
 พ.ศ. 2541 – 2543  ครูใหญโรงเรียนบานแมหลุย 
 พ.ศ. 2544 – 2546 อาจารยใหญโรงเรียนบานแมหลุย 
 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมหลุย 
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