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รายการอ้างอิง 
 
กมล สุดประเสริฐ และคนอ่ืนๆ.  (2540).  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ:   

 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
จริยธรรมของนักปกครอง [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2551.  จาก http://socialscience.  
  igetweb.com/index.php?mo=37art=65464. 
จันทรานี สงวนนาม.  (2545).  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์. 
ชญานี บ่อน้อย.  (2550).  พฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    นครราชสีมา เขต 4.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล. 
ชรินทร์ หงษ์ทอง.  (2548).  รูปแบบพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ 19 ในทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก.  
          วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์. 
ชาญ สีหาราช.  (2542).  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานและคุณธรรมของผู้บริหาร  
            โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   

           ชาญชัย สุนทรมัฎฐ.์  (2551).  คณุธรรมนักปกครอง [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม    
                      2551.  จาก www.dopa.go.th/web-pages/m03021000/ article/article.3.doc  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  (2543).  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและการพัฒนาบุคคล.  กรุงเทพฯ: 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทัศนีย์ นุชนวลรัตน์.  (2550).  จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด 
  ขอนแก่น.  การศึกษาอิสระศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2540).  รวมธรรมะ.  กรุงเทพฯ: อมรินทรพ์ริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง.               
บุญมี  แท่นแกว้.  (2541).  จริยธรรมกับชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 6).  กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นต้ิงเฮ้าส์.  
บุญเลิศ ไพรินทร์.  (2538).  เทคนิคการเปลี่ยนแปลงความรู้ทักษะและทัศนคติ.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
บุญเสริม มงคลดาว.  (2544).  คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
       เขตการศึกษา 12.  งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
บุรัญชัย จงกลนี.  (2525).  คุณธรรมของนักบริหาร.  กรุงเทพฯ: สัตยการพิมพ์. 
ปราชญา กล้าผจัญ.  (2544).  คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ.  กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง. 
พรนพ พุกกะพันธ์.  (2543).  จริยธรรมทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ป. สัมพันธ์พาณิชย์.  
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พลเอกเปรม ติณสูลานนท.์  (2548, 10 กรกฏาคม).  จริยธรรมการบริหารภาครัฐ.  มติชนรายวัน,   
        หน้า 2. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2543).  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ที่ 8). 
            กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
            ประสานมิตร. 
พระมหาถนอม ถาวโร คมสนัต์.  (2547).  การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารตามทัศนะ 
        ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 3 และช่วงช้ันที่ 4 สังกัดสํานักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  (2545).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 10).   
           กรุงเทพฯ: สื่อตะวันจํากัด. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).  (2538).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพฯ: 
            มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).  (2546).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  
           (พิมพ์ครั้งที่ 12).  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
 .  (2547).  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
พระปลัดคําภา สิมบิดา.  (2552).  การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
   โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามญัศกึษาในกลุ่ม 7.  
   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.  (2546, 6 กรกฎาคม). 
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 120 ตอนท่ี 62 ก., หน้า 23. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  (2542).  ความรู้คู่คุณธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  (2550, 24 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  
  เล่ม 124 ตอนท่ี 47 ก., หน้า 23. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. 
 (2542, 10 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่ 116 ตอนท่ี 63 ง., หน้า 2) 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2545).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ:  
 อักษรเจริญทศัน์. 
ลัดดา ผสมทรัพย์.  (2548).  การศึกษาการใช้คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
          แผนกสามญัศกึษา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       
         สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
วศิน อินทสระ.  (2549).  พุทธจริยศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ธรรมดา. 
วิเชียร บุญกล้า.  (2550).  การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บรหิารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3.  วิทยานพินธ์ครุศาสตร- 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
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วิเชียร วงค์คําจันทร.์  (2551).  ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฎิรูปการศึกษา [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูล 
             วันที่ 15 กรกฎาคม 2551.  จาก http://www.piwdee.com/kab2/yebma5.htm. 
วิชัย ธรรมเจริญ.  (2543).  ธรรมศึกษาตรี.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
วิมุติ หยกพรายพันธ์.  (2544).  พฤติกรรมคณุธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด 
  กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
            การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (2551).  การบรหิารจัดการตามแนวทางคุณธรรม แนวคิด ปัญหา และการพัฒนา.     
       [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที ่15 กรกฎาคม 2551.  จาก http//www.Wirach@Wirach.com. 
สถาพร รามสตูร.  (2549).  การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
           ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําปี 2549.  กําแพงเพชร: กลุ่มงานส่งเสริม 
           คุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           กําแพงเพชร เขต 1. 
สมเด็จพระญาณสังวร.  (2541).  พระธรรมเทศนาในพระราชสํานัก.  กรุงเทพฯ: อักษรไทย 
สุกาญจนา เกษสังข์.  (2550).  จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
            เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  2.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 การบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สุชาติ นํ้าประสานไทย.  (2542).  การศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน 
      ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุร.ี  วิทยานิพนธ์ 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยั 
  รามคําแหง. 
สุพล  เครือมะโนรมย์.  (2543).  การใช้หลกัพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
   สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
สุพล วังสินธ์.  (2543, มิถุนายน).  การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา.  วารสารวิชาการ.   
  5(6), 29-30. 
สุวกิจ ศรีปัดถา และคนอ่ืนๆ.  (2550).  คุณธรรมสําหรับนักบริหารการพัฒนา. (เอกสารประกอบ 
  การสอน).  ม.ป.ท. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2543).  แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
 .  (2545ก).  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับสรุป.  กรุงเทพฯ:   
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
 .  (2545ข).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก.      
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  (2548).  รวมกฎหมายเพ่ือบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  
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