1

บรรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2545. กรุ งเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
_________________.2546.คู่มือการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล.กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์( ร.ส.พ.).
_________________ .2552. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานข้ า ราชการครู . ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน.กรุ งเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว.
กษิรา วาระรัมย์.2556.การศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสั งกัด
กรุ งเทพมหานครที่ใ ช้ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศั กราช2551.สารนิ พนธ์
หลักสู ตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ.
กมล ภู่ประเสริ ฐ. .2545.การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา.(พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุ งเทพมหานคร :ทิปส์
พบับลิเคชน
กิติมา ปรี ดีดิลก.2542.การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้ น .กรุ งเทพมหานคร:อักษราพิพฒั น์การ
พิมพ์.
กลุ่มงานสารสนเทศทางการศึกษา.(260). เอกสารหมายเลข 1/2560 งานข้ อมูลสารสนเทศ กลุ่ม นโยบาย
และแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2
จันทรานี สงวนนาม.2545.ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.กรุ งเทพฯ:บุค๊ พอยท์.

2

________________.2551.ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริ หารสถานศึกษา.พิมพ์ครั้งที่2.กรุ งเทพฯบุ๊ค
พอยท์.
ณปภัช รุ่ ง โรจน์ . 2553.การบริ ห ารงานวิช าการกับ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนของโรงเรี ย นสั งกั ด
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณัฐวัฒน์ รักทอง.2555.การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน
ของโรงเรี ยนเครื อข่ ายเชฟรอนในประเทศไทย.วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัศนีย ์ วงศ์ยนื .2553.การบริ หารงานวิชาการ.สื บค้นเมื่อ 15/4/2558.จาก
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-4-k.pdf
ธวัชชัย ตั้งอุทยั เรื อง. 2557.การบริหารงานวิชาการ.สื บค้น 3 /4/ 2558 จาก
http://www.slideshare.net/twatchait/ss-38314050
ธงชัย สันติวงษ์.2543. หลักการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิชจากัด.
นริ น ท์ชัย พัฒนพงศา.2547.การมีส่วนร่ วม หลักการพื้นฐาน เทคนิ ค และกรณีตัว อย่ า ง.เชี ย งใหม่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปรี ชา กาวิใจ.2553.การจัดการโรงเรี ยนแบบมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยนบ้ านเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เขตพื้นที่
การศึกษาเชี ยงรายเขต 3.การค้นคว้าอิสระ หลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544.การบริหารงานวิชาการ.กรุ งเทพฯ:ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพมหานคร.

3

___________________2553. การบริหารงานวิชาการ.กรุ งเทพฯ:ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพมหานคร.
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี งบประมาณ.2558. กลุ่มงานนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2. สื บค้น 23/03/2558. จาก www.sp2.go.th
พิชยั เสงี่ยมจิตต์.2542.การบริหารงานเฉพาะด้ านในสถานศึกษา.อุบลราชธานี.คณะครุ ศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฎอุบลราชธานี.
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต.2547. การบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม ประชาชน องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อง ถิ่ น แล ะ ร าช กา ร .ก รุ ง เท พพ มห าน คร : บุ๊ ค พ อย ท์ . สื บ ค้ น 1 5/ 4/ 25 58 . จา ก
www.nongkankrao.ac.th
ยาเบ็น เรื องจรู ญศรี .2553 .หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารงานวิชาการ.สื บค้นเมื่อ 3 /04/2558.
จาก http://www.kroobannok.com/blog/24395
รุ จิร์ ภู่สาระ .2545. การบริหารหลักสู ตรในสถานศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : บุค๊ พอยท์.
รุ่ ง ชัช ดาพร เวหะชาติ . 2550.การบริ ห ารงานวิช าการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน.ภาควิช าการบริ ห าร
การศึกษา .คณะศึกษาศาสตร์.มหาวิทยาลัยทักษิน.
วริ ศ รา พุ่ ม ดอกไม้. 2553.การมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารและจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
เสริมสร้ างจิต สาธารณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง หลักสู ตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วันชัย โกลละสุ ต.2549. การจัดการความรู้ .สื บค้น 10/04/2558 .จาก
http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/km_team53.htm

4

วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์.2550.การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของศู นย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สถาบันส่ ง เสริ ม การประกันคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ .2545. การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: สามเจริ ญการพิมพ์.
สนิ ท ไทยกล้า.2549. การมีส่วนร่ วมของการบริ หารงานวิชาการของข้ าราชการครู ภายในสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต1.วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี .
สิ ริ จิ ต หอจัน ทึ ก .2550. การบริ ห ารงารวิ ช าการของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งใหม่ .
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา .มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอนที่
เน้ นผู้เรี ยน เป็ นสาคัญ. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ ง ชาติ สานัก นายกรั ฐมนตรี .2553.พระราชบั ญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2553.กรุ งเทพฯ:พริ กหวานกราฟฟิ ค.
สานักงานปฏิรูปการศึกษา.2545. ปัญจปฏิรูปการศึกษาแนวทางสู่ การปฏิบัติ.กรุ งเทพฯ:พิมพ์ดี.
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. 2545. หลักทฤษฎีการมีส่วนร่ วมในองค์ การ. กรุ งเทพฯ : ชวนพิมพ์.

5

สมใจ ศรี เอี่ ย ม. 2549. การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ ว มของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้ นพื้นฐานที่ส่ งผลต่ อ
มาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ราชบุรี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา บัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมเดช สี แสง.2547. คู่มือการบริหารโรงเรี ยนสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ
ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู ้ดา้ นกฎระเบียบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู .
สมยศ นาวีการ.2545.การบริหารแบบมีส่วนร่ วม.กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั โรงพิมพ์กรุ งธนพัฒนา
จากัด.
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ .2553. การบริหารงานวิชาการกับประสิ ทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุ พรรณบุรีเขต2.วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อุทยั บุญประเสริ ฐ.2542.ปฏิรูปการศึกษา.แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 . กรุ งเทพฯ : วิญญูชน.
เอกชัย กี่สุขพันธ์.2548.การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุ งเทพมหานคร : อนงค์ศิลปะการพิมพ์.

6

ภาษาอังกฤษ
Bryman, A. 1986. Leadership and Organization. London : Routedge&Kegan Paul.
Cohen, J.M., and Uphoff, N.T.1977. Rural Development Participation:Concepts and
Measures for Project Design.lmplementation, and Evaluation.New York: The
Rural Development Community Center for International Studies,Cornell University.

Cohen & Uphoff. 1980. Effective Behavior in Organizations. New York : Richard D. Irwin Inc.
Gray A. Yukl.1981. Leadership in organization .New Youk : Prentice – Hall.
Lawler.E.E. (1986). High Involvement Managemant San Francise: Jersey Bass.

Robert J. House. 1976. Managerial Process and Organization Behavior.
Scott,Foresman and Company.

New York :

Swansburg, Russell C.1996. Management and Leadership for Nurse Managers.Boston : Jones and
Bartlett Pubishers.

