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  บริหาร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี : เอกสารอัดสําเนา, 2524. 
สุวกิจ   ศรีปดถา.  การบริหารการศึกษา.  มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ,  2528. 
สุวรรณา   เอมประดิษฐ.  การบริหารงานบริการในโรงเรยีน. (มปท),  2539. 
อนันต   สุวรรณคะโต.  การจัดการอาคารสถานที่โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม.   
  การคนควาอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2543. 
อาชีวศึกษา, กรม. เกณฑการประเมินสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา,  ม.ป.ป. 
เอกชัย   กี่สุขพันธ.  หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป.  พมิพคร้ังที่ 2.   กรุงเทพฯ : อนงคศิลป 
  การพิมพ,  2527. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ – นามสกุล                            นายธนากร  เมนแตม 
 
วัน  เดือน  ปเกิด                          3  มีนาคม  2513 
 
ท่ีอยูปจจุบัน   201/22  หมู 2 ถนนโชตนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
    รหัสไปรษณยี  50300 
 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ.  2531  มัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนแมริมวิทยาคม 

พ.ศ.  2535  ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชยีงใหม 
พ.ศ. 2548  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม 

 
ประสบการณการทํางาน  พ.ศ.  2537-2544      อาจารย 1  ระดับ 3  โรงเรียนบานทามะ
แกง 
    พ.ศ.  2544-2547      ครูใหญ  โรงเรียนบานนากู 
    พ.ศ.  2547-ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปางเติม 
 
 
 

 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่


