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รายการอางอิง 

 
กนกวรรณ  เพียงเกต. (2541).  บทบาทของผูสูงอายุในการดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบโรคเอดส : 
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  สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานและปฐมวัยเร่ืองระบบ  หลักเกณฑและวิธีการ 
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  อํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด สพท. อุบลราชธานี  เขต  2. วทิยานิพนธ  
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กัลยา  มั่นถาวรวงศ.  (2548).  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรยีน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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 จังหวดัภาคใต.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาไทยคดศีึกษา 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัทักษณิ. 
ชรินทรรัตน  เพชระ.  (2546).  การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชาญยทุธ  ไชยะดา. (2533).  บทบาทที่คาดหวงัและบทบาทที่เปนจริงของครูในคณะทํางานสนับสนนุ
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บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

ชูศรี  วงศรัตนะ.  (2541).  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวจิัย (พิมพคร้ังที่  7). กรุงเทพฯ: เทพาเนรมิต 
  การพิมพ. 
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2549). หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
 ป 2549. [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 13 เมษายน  2552.  จากhttp://capital.sec.or.th/ 
  wecbapp/nrs/data/3950a4.pdf   
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 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
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นรินทร แจมจาํรัส. (2544). การพัฒนาองคการ (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลยั 
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  2 มิถุนายน  2552.  จาก http://www.cgthailand.org/SetCG/about/benefits.html. 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

97 
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  การดําเนนิงานตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียน.  วิทยานพินธ   
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเลย. 
เพียงใจ  พรหมทัศนานนท.  (2541).  บทบาทผูบริหารโรงเรียนสาธิตที่มีตอการสงเสริมการวิจยั 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
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ยงยุทธ  จําปามูล.  (2539).  บทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ : ศึกษากรณีอําเภอบานไผ  จังหวดัขอนแกน.  ภาคนิพนธพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต      
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  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สมชาย  หิรัญกิตติ.  (2542).  การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
สมยศ  นาวีการ  (2538).  การบริหาร = Management.  กรุงเทพฯ: ดอกหญา 
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