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รายการอ้างอิง 
กนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ.  (2546).  การศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในกรุงเทพ มหานคร 
 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 
 วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร.   
กมล โกมทุธพงษ์.  (2547).  การพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โรงเรียนบ้านนาเลิง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู   
 เขต 1.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  มหาสารคาม: ถ่ายเอกสาร.   
กรมวิชาการ.  (2540).  คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  
 ศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.   
________.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการวิเคราะห์  สาระสําคัญ.   
 กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.   
กรมสามญัศึกษา.  (2540).  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาการ.   
กรองทอง จิรเดชากุล.  (2550).  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร.   
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 คุรุสภาลาดพร้าว.   
________.  (2542ก).  การนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และ 
 สิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.   
_________.  (2543).  แนวทางการนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.    
  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.   
________.  (2544).  การนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.   
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ.  กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุครุภัณฑ์.   
 (ร.  ส.  พ.  ).   
________.  (2546 ค).  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พุทธศักราช 2546.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.   
ขวัญเรือน เสรารมย์.  (2552).  หลักสูตรการพัฒนา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 
 ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร.์   
จักรกฤษ วงษ์ชาลี.  (2551).  การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
จันทนา เข็มกลัดนาค.  (2544).  ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนศึกษา 
 พัฒนาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สาขาการบริหาร 
 การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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จิราวรรณ จันทร์แย้ม.  (2552).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2.   
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  (2546).  การนิเทศการสอนแผนใหม ่.  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   
ชารี  มณีศร.ี  (2542).  การนิเทศการศึกษา.  (พิมพ์ครั้งที ่4).  กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์.   
เชาว์  อินใย.  (2553).  การบริหารโครงการ(พิมพ์ครั้งที่1).  กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย.   
ถวิล  มาตรเลี่ยม.  (2544).  การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ.  กรุงเทพฯ:  
 เสมาธรรม.   
ทัศนีย์  ใจห้าว.  (2548).  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   
 พระนครศรีอยุธยา: ถ่ายเอกสาร.   
ธนะชัย อยู่มั่น.  (2547).  ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในกับผลการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอก ด้านผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  พระนครศรีอยุธยา: ถ่ายเอกสาร.   
ธีระ รุญเจรญิ.  (2546).  สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
 สถานศึกษาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.   
นํ้าฝน รักษากลาง.  (2553).  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2.  วิทยานิพนธ์ ค.ม.  (การบริหาร 
 การศึกษา).  พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   
นิตย์ ประจงแต่ง.  (2548).  บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธ์ ค.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี.  
เนตร์พัณณา ยาวิราช.  (2546).  ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ: เซ็นทรลัเอ็กซ์เพลสจํากัด.   
 .  (2552).  ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพ้ิลกรุ๊ป จํากัด.   
บุญชม ศรสีะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว.  (2542).  “การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เคร่ืองมือแบบมาตราส่วน 
 ประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง”.  วารสารการวัดผลการศึกษา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 มหาสารคาม.  3 (1): 24.   
บุญชม ศรสีะอาด.  (2545).  การวิจัยเบ้ืองต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.   
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

110 

บุญทิพย์ สรุิยวงศ์.  (2544).  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานระบบ 
  คุณภาพ ISO 9002 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามญัศึกษา.  วารสารวิชาการ, 4, 68.   
ประจวบ พลอยละออง.  (2548).  ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ี.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร 

ประจักษ์ โพพิจิตร.  (2549).  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก.  วิทยานิพนธ์ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ 
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   
 พระนครศรีอยุธยา.   
ประภาส ไชยมี.  (2546).  การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบ้านนาจาน สังกัด 
 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:  
 มหาสารคาม.   
ประเสริฐ สังข์เกษม.  (2546).  การสร้างเครื่องมือและประเมินเคร่ืองมือการประเมินการบริหาร 
 การนิเทศเพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง.  สงขลา: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3.   
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  (2543).  การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ: สื่อเสริมกรุงเทพ.   
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  (2546).  การบริหารวิชาการ.  กรุงเทพฯ  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.  พิมพ์ดีจํากัด.   
ไพบูลย์ หว่างเค็ง.  (2542).  ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 จังหวัดสระแก้ว.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม. สาขาการบริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.   
ไพเราะ พัตตาสิงห์.  (2554).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยใน 
 ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง.  วิทยา 
 นิพนธ์ ค.  ม.  (การบริหารการศึกษา).  พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ.  (2542).  การนิเทศการศึกษา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
 การบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.   
ไพศาล  ทองเน้ือแปด.  (2547).  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาตาม  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน 
 การประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.   
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