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                                                    รายการอ้างองิ 
 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2541).  การพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษา 
  นอกโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก.์ 
กรมวิชาการ.  (2538).  การประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
       สาํนักทดสอบทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
               .  (2539).  การบริหารระบบคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
กรมสามญัศึกษา.  (2546).  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ:  
        โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2540).  การประกันคุณภาพเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ: 

  ศูนยป์ระสานการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 
               .  (2542).  แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พืน้ฐานการปฏิรูปการศึกษา 
                เพ่ือประชาชน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
การศึกษากรุงเทพมหานคร.  (2543).  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพฯ.   
    กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
เกศนา  พนัทาเดช.  (2543).  การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
  ในเขตกาํแพงนครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วิทยานิพนธ์ 
 การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
   ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 
เกษม วฒันชยั.  (2541).  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
            ในเอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการเร่ืองการประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา. 
                กรุงเทพฯ: สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 
เกียรติศกัด์ิ ทบัจนัทร์.  (2543).  การศึกษาการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
               ในสังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดักาํแพงเพชร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฎักาํแพงเพชร. 
เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ.  (2540).  การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีพศึกษา  
               เอกชนกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
               บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
จาํรัส นองมาก.  (2544).  ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ซนัพร้ินต้ิง. 
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ฉตัรชยั ตะ๊ปินตา.  (2544).  การเตรียมโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
               มธัยมศึกษาสังกัดกรมสามญัศึกษา ในเขตการศึกษา 6.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์ พวงงาม.  (2547).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยกุต์. 
       กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ชูศรี วงษรั์ตนะ.  (2537).  เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญผล. 
ดวงดาว ทองผอ่ง.  (2545).  สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
 สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ทบวงมหาวิทยาลยั.  (2542).  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พิมพค์ร้ังท่ี 3).     
  กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลยั. 
ธงชยั  สนัติวงษ.์  (2543).  พฤติกรรมบคุคลในองค์การ.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
นรินทร์ชยั พฒันพงศา.  (2547).  การมีส่วนร่วม หลกัการพืน้ฐาน เทคนิค และกรณีตวัอย่าง. 
 เชียงใหม่: สิริลกัษณ์การพิมพ.์ 
นิยม โพธ์ิงาน.  (2544).  สภาพปัจจุบันและปัญหาการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
              นาํร่อง จังหวดัขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
              การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
บรรจง จนัทมาศ.  (2541).  ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9002 (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ: ส.เอเซีย เพรส. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์  (2527).  การทดสอบแบบอิงเกณฑ์: แนวคิดและวิธีการ.  กรุงเทพฯ: 
               โอ.เอส.พร๊ินส์ ด้ิง เฮาส์. 
บุญส่ง เอง็สุโสภณ.  (2541).  สภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
               โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดนครสวรรค์.  ม.ป.ท. 
ประดิษฐ ์ศิริเดช.  (2541, กรกฎาคม).  การประกนัคุณภาพการศึกษา.  วารสารครูเชียงราย, 35(193),  
  34-36.  
พนสั เจริญวงศ.์  (2544).  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา           
            โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 12.  วิทยานิพนธ์  
          การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา. 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  (2542, 19 สิงหาคม).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่มท่ี 116,  
  ตอนท่ี 74 ก, หนา้ 3. 
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เพญ็พกัตร์  อุทิศ.  (2547).  แนวคิดและเทคนิคการสนทนากลุ่ม [ออนไลน์].  เขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี 

  ธนัวาคม 2553 จาก www.krirk’ac’th2facculty/Communication.../research04.html. 
ไพบูลย ์ แจ่มพงษ.์  (2541, 8 มิถุนายน).  การประกนัคุณภาพเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา. 
 วารสารการศึกษาเอกชน, 8(77), 37 – 40. 
ภานุวฒัน ์ ภกัดีวงศ.์  (2540, เมษายน – พฤษภาคม).   ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน ประชาชน ชุมชน 
 ยทุธศาสตร์ หน่ึงในการประกนัคุณภาพการศึกษา.  วารสารข้าราชการครู, 1(4), 91-93. 
มงคลธร  บวัประทุม.  (2543).  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. สิงห์บุรี: ม.ป.ท. 
มณิตา  แมนผดุง.  (2544).  การดาํเนินงานและปัญหาการดาํเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  (2538, มกราคม – กมุภาพนัธ์).  กองบริการการศึกษา บทคดัยอ่หลกัการ  
               แนวทางและวิธีการในการประกนัคุณภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลยัไทย.  
               ข่าวสารกองบริการการศึกษา, 6(53), 8. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  (2543).  คู่มือ 2 ระบบ และกลไกลประกันคุณภาพการศึกษา มศว.  
               กรุงเทพฯ: ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา. 
เมชวนิ พุม่มาลี.  (2543).  ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพ 
 และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบโรงเรียน.   
 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์   
               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ยวุลกัษณ์  ทองเกิด.  (2546).  สภาพและปัญหาการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6. 
  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
               มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
รัตนาภรณ์  สมบูรณ์.  (2544).  สภาพการปฏิบัติงานตามแนวทางประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ราชบณัฑิตยสถาน.  (2538).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พทุธศักราช 2525 (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  
               กรุงเทพฯ: นามมีบุค๊ส์พบัลิชัน่. 
รุ่ง  แกว้แดง.  (2544).  การประกันคุณภาพศึกษา: ทุกคนทาํได้ไม่ยาก.  กรุงเทพฯ: วฒันาพาณิช. 
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ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
วรภทัร์  ภู่เจริญ.  (2544).  แนวการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพดี์. 
วนัชยั  ศิริชนะ.  (2537).  การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาํหรับ  
 สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลยั.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วาสนา  แสงงาม.  (2542).  รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษา 

  ขัน้พืน้ฐานในจังหวดัปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิโรฒ. 

วิชยั  ตรีเลก็.  (2542).  ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
 ระบบ ISO 9002 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา.  วิทยานิพนธ์ 
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
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