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กมล ภูประเสริฐ.การบริหารงานวชิาการ.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2526. 
กนก จนัทรขจร.คูมือครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานในหนาท่ีครู.

กรุงเทพมหานคร:บุญชวยการพิมพ,2532. 
กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา. “นวัตกรรมดานกระบวนการเรียนรู” สารพัฒนาหลักสูตร   

15-124 (มกราคม – มีนาคม 2539):8 
กมล  เวียสุวรรณ และนติยา  เวียสุวรรณ  แนวคิดการพฒันาสื่อการเรียนการสอน.   

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพการศาสนา,2539. 
กัญนิภา  พราหมณพิทกัษ.การสํารวจความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกรม

วิชาการ.กรุงเทพมหานคร:วารสารวิจัยทางการศึกษา,2525. 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 

(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2533) พิมพคร้ังที่ 2 กระทรวงศกึษาธิการ กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพคุรุสภา,2535. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย.
กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพราว,2543. 

กิติมา  ปรีดีดิลก.การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.กรุงเทพมหานคร:อักษรบัณฑิต,2532. 
กิตติพงษ เมืองยศ.การบริหารงานวชิาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง    

การศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง.เชียงใหม:ปริญญานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2542. 

เกสิณี ชิวปรีชา.การดําเนินงานทางวชิาการในสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรม
อาชีวศึกษา.กรุงเทพมหานคร:วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิตจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2540. 

จรรยา  มานิตกุล.  “การบริการในโรงเรียนมัธยม”เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงเรียน
มัธยมศึกษา หนวยท่ี 12. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2525. 

จันทร  ภักดีวงค. สภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม. 
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จํานง  สมควร.การปฏิบตัิงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย.เชยีงใหม:การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2545. 

เฉลิมชัย  อาคาสุวรรณ. การปฏิบตัิงานวิชาการของผูบรหิารโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการจัด
กิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติจังหวัดสงขลา.สงขลา:ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร,2541. 

ชะเวง  ตั่งไล. ความสัมพันธระหวางความรูกระบวนการบริหารการศึกษากับผลการปฏิบัตงิาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดพัทลุง.สงขลา:ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยทักษณิ, 
2540. 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร. การนิเทศการเรียนการสอนแผนใหม.ปตตาน:ีศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี,2540. 

ชัยยงค  พรหมวงศ.เอกสารการสอนชุดวิทยาศาสตรการสอน หนวยท่ี 1 และ 12.พิมพคร้ังที่ 10. 
              นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2535. 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. การบรหิารสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:วฒันาพานิช, 
2525. 

ดุษฎ ีพงศศาสตร.“การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช” การบริหารงานวชิาการในโรงเรียน       
มัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพการศาสนา,2533. 

ทองคํา  บัวอินทร. สภาพการดําเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย.เชียงใหม:การคนควาอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2541. 

ธํารงชาติ  ธรรมชาติ. การปฏบิัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกระบี่.สงขลา:ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทกัษิณ,2542. 

ธีรยุทธ  เสรีวงศ  ณ  อยุธยา.  “แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร”  เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการ 
การสอน หนวยท่ี 5.  นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2532. 

ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน. การบริหารกิจกรรมนักเรียน.กรุงเทพมหานคร :โอเอสพริ้นติ้งเฮาส,2534. 
นิพนธ  กินาวงศ.หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.   
               กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพพิฆเณศ,2526. 
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บัณฑิต  ชุนสิทธิ์.การบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนตามทศันะของครูโรงเรียนชาวเขา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน.เชียงใหม:ปริญญานิพนธศึกษา 
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2534. 

บันลือ  พฤกษะวัน.การประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช,2522. 
บุญมี  ธิอุด. การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของผูบริหาร.เชียงใหม.วิทยานิพนธ                              

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,2531. 
ประสงค  ปญธิยา.การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเอกชนมัธยมศกึษาในเขตการศึกษา 8.

เชียงใหม การคนควาแบบอสิระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2536. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.การบริหารงานวิชาการ.กรุงเทพมหานคร:ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ,2534. 
ผกา  แสงสุวรรณ.การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.กรุงเทพมหานคร:ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประทุมวัน,2535. 
ผจญ  กุณา. สภาพและแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียนกันดารสาํนักงานการประถมศึกษา

อําเภอเมืองเชียงราย.เชียงใหม:การคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2540. 

พนม พงษไพบูลย. “การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” สารพัฒนาหลักสูตร . 
13-117 (เมษายน-มิถุนายน 2537):28. 

พนัส  หันนาคินทร.การมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพพิฆเณศ,2521. 
                            หลักการบริหารโรงเรียน.  พระนคร:วัฒนาพานิช,2521. 
พิเชษฐ  ดงปตถา. การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดั

กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร:ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2544. 

พงษศักดิ์  อินทราม. สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดศรสีะเกษ.กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2536. 

พรอมพรรณ  อุดมสิน. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร.กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2531. 

ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:สหมิตรออฟเซท,2529. 
ภัทรา  นิคมานนท. การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ.กรุงเทพมหานคร:อักษรบัณฑิต,2532. 
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มนัส  สายโกสุม. ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาทีมี่ผลตองานวชิาการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง พะเยา. เชียงใหม:บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2541. 

มานพ  วรรณภิละ. ความคิดเห็นของผูบรหิารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเลก็ในเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 1.เชียงใหม:
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มงคล  รุจวิงศ. ปญหาการบริหารงานวชิาการในทัศนะผูบริหารและครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดระยอง. บางแสน: วิทยานิพนธมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ,2528. 
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รุงศิริน  ไตรโยคี. การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการ
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วิจิตร วรุตบางกูรและสุพิชญา ธีระกูล.  การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – นามสกุล                              นายโอฬารกิ  ครองสวัสดิ์ 
 
วัน เดือน ปเกิด                              8 พฤศจิกายน  2505 
 
ท่ีอยูปจจุบัน                              57/2 หมูที่ 2 ต.หวยผา อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 
 
วุฒิการศึกษา                       พ.ศ. 2519  ประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนชุมชน 
                                        แมลาศึกษา ต.แมลาหลวง อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  
                                                    พ.ศ. 2524  มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหองสอนศึกษา  
                                                                อ.เมืองแมฮองสอน จ.แมฮองสอน 
                                                   พ.ศ. 2526  ป.กศ. สูง พลศึกษาจังหวดัเชียงใหม               
                  พ.ศ. 2530  ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงใหม  
                                            พ.ศ. 2548  ประกาศนยีบตัรบัณฑิตการบริหารการศึกษา                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
ประสบการณในการทํางาน        พ.ศ. 2536  อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานแมตอละ 
                                            อ.สบเมย จ.แมฮองสอน  
                              พ.ศ. 2541  ครูใหญ ระดับ 5 โรงเรียนลองแพวิทยา  
                                           อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

                         พ.ศ. 2547  อาจารยใหญ ระดับ7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙  
                                                 (บานแมสุยะ) อ.เมืองแมฮองสอน จ.แมฮองสอน 
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