
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    รายการอางองิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

107 

รายการอางอิง 

 
กรมวิชาการ.  (2543).  การนเิทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว. 
กรมสามัญศึกษา.  (2540).  การนิเทศเพื่อใหโรงเรียนพัฒนาตนเอง.  กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก   
  กรมสามัญศึกษา. 
กัลยา  ราสา.  (2542).  สํารวจปญหาการปฏิบัติงานวิชาการตามกระบวนการนิเทศภายในตามทัศนะ 
    ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดนครพนม.   

  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 
จันทนา  เข็มกลัดนาค.  (2544).  ความตองการการนิเทศภายในของครูผูสอนกลุมโรงเรียนศึกษาพัฒนา 
               สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัชลบุรี.  วิทยานพินธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา   
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และอุทัย  บุญประเสริฐ.  (2539).  หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายใน 
  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ. 
ชัด  บุญญา.  (ม.ป.ป.).  หลักและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน. ม.ป.ท. 
ชาญชัย  อาจณิสมาจาร.  (2537).  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ. 
ชารี  มณีศรี.  (2540).  การนิเทศการศึกษา  (พิมพคร้ังที่  3).  กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ. 
  .  (2542).  การนิเทศการศึกษา  (พิมพคร้ังที ่ 4).  กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ. 
ชูยศ  ภานุมาส.  (2543).  ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานและความตองการการนิเทศภายในของคร ู
  ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัจันทบุรี.  วิทยานพินธ  กศ.ม. 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ณรงคศักดิ์  ไชยชมภู.  (2550).  การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  1.   
                  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาการบรหิารการศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 
เทียมจันทร  ธุวสินธุ.  (2539).  ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา 
  จังหวดัฉะเชิงเทรา.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร. 
นิตย  ประจงแตง.  (2548).  บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี. 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

108 

นิธิวดี  ปาหวาย.  (2543).  ปญหาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
   การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา   
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
บันลือ  พฤกษะวนั.  (2537).  การนิเทศภายในโรงเรียน (พมิพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญ  คําใจหนกั.  (2545).  การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
                  การประถมศึกษาจังหวัดลําพูน.  การคนควาแบบอิสระ  ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา      
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 
บุญยัง  จันทรวงค.  (2547).  ปญหาการนิเทศภายในโรงเรยีนประถมศกึษา  สังกัดสํานกังาน 
  การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.  วิทยานพินธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา  
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
ประเสริฐ  สังขเกษม.  (2546).  การสรางเครื่องมือและประเมินเครื่องมือการประเมนิการบริหาร 
  การนิเทศเพื่อใหโรงเรียนพัฒนาตนเอง. สงขลา : หนวยศกึษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา   
   เขตการศึกษา 3. 
ปรีชา  จิตรสิงห, วิโรจน  ฟกสุวรรณ  และกมล  ภูประเสริฐ.  (2542).  การนิเทศภายในสถานศึกษา   

   เอกสารชุดฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง.  นครปฐม : สถาบันพัฒนา     
   ผูบริหารการศึกษา. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  (2543).  การบริการงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ : พิมพดี. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (พิมพคร้ังที่ 1).  (2550).  กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตร.ี 
พนัส  หนันาคนิทร.  (2540).  หลักการบริหารโรงเรยีน  (พมิพครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (พิมพคร้ังที่ 1).  (2542).  กรุงเทพฯ : สํานักงานคุรุสภา. 
ไพบูลย  หวางเค็ง.  (2542).  ปญหาการนิเทศภายในโรงเรยีนมัธยมศกึษา.  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
                   จังหวัดสระแกว.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย   
                   มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ.  (2542).  การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ภาควิชา 
  การบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  (พิมพคร้ังที่ 1).  (2548). กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
รองรัตน  ศิริ.  (2547).  ความคิดเห็นของครเูกี่ยวกับการดําเนินการนเิทศภายในโรงเรียน  สังกัด 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1.  วิทยานพินธ  ค.ม.  สาขาหลักสูตรและ 
  การสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  (พิมพคร้ังที่ 1).  (2550).  กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

109 

วรรณา  แกมนิล.  (2545).  ปญหาการนิเทศภายในของครูผูปฏิบัติการสอนกลุมทักษะโรงเรียน 
  ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอเขาฉกรรจ  จังหวดัสระแกว.  
                 วิทยานิพนธ  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยบูรพา. 
วิจิตร  วรุตบางกูร.  (2540).  การนิเทศการศึกษา  (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ : พิฆเณศ. 
วีณา  พานิช.  (2546).  สภาพปญหาการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด 
   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนคิม  จังหวดัชลบุรี. วิทยานพินธ  กศ.ม. 
                สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
ศิขริน  กนะกาศัย.  (2542).  สภาพและความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   
   อําเภอสเมิง  จังหวัดเชียงใหม.  การคนควาแบบอิสระ  ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 
ศภุชัย  บุญสิทธิ์.  (2548).  สภาพ  ปญหาและความตองการรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน 
   โรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา   
         คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร. 
สงัด  อุทรานันท.  (2530).  การนิเทศการศึกษา  หลักการ  ทฤษฎีและปฏิบัติ  (พิมพคร้ังที่ 2).  
   กรุงเทพฯ : มิตรสยาม. 
สมยศ  เมนแยม.  (2541).  หลักการวางแผนเบื้องตน.  เชยีงใหม : รชต การพิมพ. 
สมศักดิ์  เศวตสุพร. (2549).  การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
  ทั้งระบบสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2.  วิทยานิพนธ   
  สาขาการบริหารการศึกษา  สํานักงานบณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
สัญชัย  เสนาพิทักษ.  (2546).  การดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
   ในอําเภอบานบึง จังหวดัชลบุรี.  วิทยานพินธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.  (2549).  รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ  
  2549. ชลบุรี : สํานักงานฯ. 
 .  (2546).  คูมือการปฏิบัติงาน กระทรวงศกึษาธิการ.  ชลบุรี : สํานักงานฯ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2541).  การนิเทศภายในโรงเรยีน. กรุงเทพฯ : 
        หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2549).  สถิติขอมูลทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  
  กลุมนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

110 

สุดเนตร  ตรึกหากิจ.  (2544).  ปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัด 
  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง  จงัหวัดระยอง.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.   
   สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา. 
สุเทพ  เมฆ.  (2546).  การนิเทศภายในโรงเรียนการศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสน. 
สุมน  อมรวิวฒัน.  (2545).  โรงเรียนประถมศึกษา : ความหมายในแนวคิดใหม. ในโครงการอบรม 
   เสริมสรางสมรรถภาพครปูระถมศึกษา  คร้ังที่ 1.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อนันต  เกตุวงศ.  (2541).  หลักการและเทคนิคการวางแผน (พิมพครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว. 
อรพงษ  อาษาเอื้อ.  (2546).  ปญหาการนิเทศการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอสัตหีบ  
   จังหวดัชลบุรี.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย   
   มหาวิทยาลัยบรูพา. 
อลงกรณ  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร.  (2539).  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แนวความคิด  
  หลักการ  วิธีการ  และกระบวนการ.  กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส. 
อวยชัย  ดีประชา.  (2542).  รายงานโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนสฤษดิเดช  สังกัดสํานักงาน 
                 การประถมศึกษาอําเภอเมือง  จนัทบุรี.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา   
   บัณฑิตราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
อัญชลี  นากแกว.  (2546).  ปญหาและความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   
  กลุมโรงเรียนวังใหญ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ. 
 วิทยานิพนธ  ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พระนคร. 
อํารุง  จันทวานิช.  (2543).  กฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพ 
     การจัดการศกึษาของเอกชน.  กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา   
   กระทรวงศกึษาธิการ. 
อุทัย  บญุประเสริฐ.  (2539).  การวางแผนและการจัดระบบแผนงานในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : เอส ดี เพรส. 
Cronbach, Lee  Joseph  (1974).   Essentials of Psychological Testing  New York : Harper  and Row.  
Dew, D. R.  (1994,Febuary).  Teacher’s Perception of the Role of Conteny Knowledge in the  
   Supervisory Process.  Dissertation Abstracts International, 54 (08), 2853-A. 
Harris, B.M.  (1975).   Supervisory Behavior in Education.  Englewood Cliffs, New Jersey 
 Prentice-Hall. 
Best, J.  W.  (1993).  Research  In  Education.  Boston : Allyn  and  Bacon. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

111 

John  W. Best & Kahn  James V.  (1993).  Research  In  Education  (7  th ed).  Boston : Allyn  and   
  Bacon.  
Krejcie, R.V. & Morgan, D. W.  (1970, Aumtumn).  Determining Sample Size for Research 
     Activities. Educational and Psychological Measuremant, 30 (30), 607-610. 
Lee, Bill. D.  (1974,August).  Crittal incidents of Supervisory Function of Principals in  
   Southeastern New Maxico. Desertation Abstracts  International, 35, 4135-A. 
Marks ant Stoop, E., et al,. (1978).   Handbook for Educational, Supervision, a Guide for Practioner 
 (2 nd ed).  Allyn and Bacon. 
Murangi, V.K.  (1996, October).  Instructional Supervision in Namibia: A study of High School     
  Teacher and Supervisor Perceptions (Africa). Dissertation Abstracts International,  
   59 (78), 2547-A. 
Neagley,Rossel L. & Dean N.Evans.  (1964).  Handbook  for Effective  Supervision  of  Intruction.  
 Englewood Cliffs, New Jersy : Prentice-Hall. 
Rewis, J.S. (1973, January).  A study of Geogia teachers Pereption of  supervisory  activities. 
 Dissertation Abstracts International, 33 (2), 3165. 
Wiles, Kimball.  (1983).  Supervision  for the Better Schools  (3 rd ed.). Englewood Cliffs,  
   New Jersey : Prentice-Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


