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รายการอางอิง 
 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ.  (2536).  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของ 

 โรงเรียนเอกชน.  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

กรมวิชาการ.  (2543).  แนวทางจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2544).  แนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก 
  (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: พิมพดี. 
 .  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2). 
  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.   
 .  (2535, กรกฎาคม–กันยายน).  การจัดการศึกษาไทย: ประเด็นท่ีควรพิจารณา. 

 วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 16 (4), 23-34. 
กิดานันท มลิทอง.  (2543).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  
  อรุณการพิมพ. 
โกวิท กวีทวี.  (2545).  การใชแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวาง 
  ครูกับผูบริหาร.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จารุณี มุขพรหม.  (2545).  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด 

กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

จันทรานี สงวนนาม.  (2533).  คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียนและ  
ความพึงพอใจในงานท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา.  ปริญญานิพนธ  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วโิรฒประสานมิตร. 

จตุรงค ภูอยูเย็น.  (2541).  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและ 
  การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  แตกตางกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
  นครราชสีมา.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2542).  ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน ในรายงานวิจัยเสนอตอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพฯ: เจริญผล. 
จุฬาวรรณ สุวรรณศรี.  (2551).  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารงานกับ 
   ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2.  วิทยานิพนธ   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสกลนคร 

 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 

 

   

97 

เฉลา ระโหฐาน.  (2553).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ 
        ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ชลบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
ชฎากาญจน เจริญชนม.  (2553).  ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด     
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ชุมพล เปยมศรี.  (2547).  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 
      การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.   
ชาญชัย อาจินสมาจาร.  (2543).  ทักษะภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: มัลติดิพฟอรเมชั่นเทคโนโลยี. 
ชัยรัตน หลายวัชรกุล.  (2547).  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางภาวะผูนําทางการเรียน 
            การสอน.  ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
ไชยา กรมแสง.  (2553).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ   
            การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  สระแกว เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
ฐิติภัทร ประสิทธิ์พร.  (2545).  หลักสูตร 44 มีดีอะไร.  วิชาถาวร, 9 (1), 2-4.  
เตือนใจ สืบทิม.  (2547).  ประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.   
ถวิล มาตรเลี่ยม.  (2544).  การปฏิรปูการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบรหิารจัดการ.  กรุงเทพฯ:  
 เสมาธรรม. 
ทัศนา แสวงศักดิ์.  (2542).  การเปนผูนําชุมชน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทิพวรรณ ยุทธโยธิน.  (2537).  พฤติกรรมความเปนผูนําของอธิการวิทยาลัยครู.  ธนบุรี:  

 คณะครุศาสตร วิทยาลัยครธูนบุรี. 
ธงชัย สันติวงษ.  (2541ก).  ทฤษฏีองคการและการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
 .  (2536ข).  องคการและการบริหาร (พิมพครั้งท่ี 8).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธิดาวัลย เสตะจันทร.  (2541).  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
  ผูนิเทศภายในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  
    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต       
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ธีระ รุญเจริญ.  (2550).  ความเปนมืออาชีพในการจัดการบริหารการศึกษายุคปฎิรูปการศึกษา.  
         กรุงเทพฯ: ขาวฟาง. 
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เธียรชัย เฉวียงวาศ.  (2547).  การพัฒนาครูดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโรงเรียนนามน 
 พิทยาคม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
นพพงษ บุญจิตราดุลย.  (2534).  การกาวสูผูบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.  
นาวา สุขรมย.  (2550).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

  ประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  หนองคาย เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
เนตรพัณณา ยาวิราช.  (2546).  การจัดการสมัยใหม Modern management.  กรุงเทพฯ:  
           เซ็นทรัลเอ็กซเพรส. 
บุญเจือ เสียงวัฒนะ.  (2546).  ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพ 
           การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว.  (2535).  อางอิงประชากรเม่ือใชเครื่องมือแบบมาตรา 
            สวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง.  การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
            มหาสารคาม, 3 (1), 23-24. 
บุญชวย ศิริเกษ.  (2540).  พฤติกรรมองคการในการบริหารการศึกษา.  เลย: ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา   
 คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเลย. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.  (2535).  การวัดผลและประเมินการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: 
   สามเจริญพาณิช. 
บุญเลี้ยง ทุมทอง.  (2545, มกราคม).  การวัดผลประเมินผลสําหรับครูมืออาชีพ.  วิชาการ, 
 5 (1), 72-76. 
ประพัฒน คหินทรพงศ.  (2545).  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผล 
           ตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนพรอมศึกษา สังกัด  
            กรมสามัญศึกษา 5.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ปราชญา กลาผจัญ และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว.  (2542).  การจัดและพัฒนาองคการทางการศึกษา. 

  กรุงเทพฯ: รามคําแหง.   
ปราณี แสนทวีสุข.  (2547).  การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง.  วทิยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต      

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  (2546).  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ. 
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  (2546).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
พวงรัตน ทวีรัตน.  (2540).  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์.  กรุงเทพฯ:  
  สํานักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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