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เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535. 

วินัย บุญศาสตร. การศึกษาปญหาของการบริหารงบประมาณแบะการเงินของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสงขลา. ปรญิญา
นิพนธ การศกึษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534. 

วินิต นาควิเชยีร. การศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะ
ของผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารยสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา. 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต, 2535. 

วินิจ มะลิสุวรรณ. คุณลัษณะของผูบรหิารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงปรารถนาในทัศนะ
ของชุมชนไทยพุทธละไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา. ปริญญานิพนธการศึกษา 

 มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523. 
วิรัช ธีรประยรู. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับทักษะทางการบริหารที่พึง

ประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษา แหงชาติ เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532. 

วิริยะ นามศิรพิงศพันธุ. กฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับคนพกิาร. กรุงเทพฯ: วิญชูน, 
2539. 

วิโรจน สารรัตนะ. การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค. (หลักการและแนวคิดเชิงประยุกต).  
 กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน. 2539. 
วีระ พรหมเภทย. การศึกษาปญหาการบริหารธุรการและการเงนิของผูบริหารโรงเรียน 
 ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลงุ. ปริญญานิพนธ 
 การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒสงขลา, 2539. 
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วีระ สุภากิจ. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 
ศรีสมร ทินานนท. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน 
 วโรกาสมหามงคลสมัยทรงเจรญิพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535,  
 มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ: 

กรมสามัญศึกษา, 2535. 
ศศธิร ทองคําและคนอ่ืนๆ. รายงานเรื่อง การบริหารงานสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  
 (บรรยายโดยผูอํานวยการกอง ธีระ  จันทรรัตน). คณะศึกษาศาสสตร มหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง, 2549. 
ศันสนีย ฉัตรคุปต. ความบกพรองในการเรียนรูแอลดีปญหาการเรียนรูที่แกได. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2543. 
ศิริญญา แกวเงินสด. ปจจัยที่สงผลตอความพรอมของการดําเนินการตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษา แหงชาติ. ปรญิญานิพนธบญัชีมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

 ธรรมาธิราช, 2546. 
ศิริพงษ เศาภายน. หลักการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. (Educational  
 Administration: Theory and Practices). ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สงวน เรียนไธสง. คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอ

บานใหมไชยพจน  จังหวดับุรีรัมย. รายงานการคนควาอิสระ การศึกษามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 

สงวน สุทธเิลศิอรุณ. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2523. 
สนธิรัก เทพเรณูและคณะอ่ืน. การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรใหมของการพัฒนา

ระบบราชการ. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548. 
สนอง เครือมาก. คูมือ ผอ. ปจ. , ผช.ผอ.ปจ., ทน.ปอ. / ปค., ผชหนปอ. / ปค.,อาจารยใหญ, 

ครูใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ. นครสวรรค:    
เรียนดี, 2536. 

สมเกียรติ พ่ึงคุณไตรรัตน. การศึกษาการดําเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โครงการนํารอง) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. บทคัดยอ. การศึกษามหาบณัฑิต.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 
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สมคิด ศิลปประกอบ. การบริหารงานวชิาการของวทิยาลัยครู. ปริญญานิพนธการศึกษา 
 มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537. 
สมพงษ ศิริเขต. กระบวนการบริหารงานของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด 
 นครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523. 
สมพงศ เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526. 
สมพร ทีหอคํา. ความพรอมในการดําเนินงานเพ่ือรองรับระบบงานประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2545. 

สมพร หวานเสร็จ. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหลักและแนวปฏิบตัิ. ม.ป.ท.,  
 2542. 
สมยศ นารีการ. แนวคิดเกีย่วกับการบริหาร. กรุเทพฯ. วัฒนาพานิช, 2537. 
สมศักด์ิ คงเทีย่ง และเทศ แคลวกสิกรรม. หลักการบริหารงบประมาณและการเงินโรงเรียน.  

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2541.  
สมศักด์ิ อมรรัตตานนท. ปจจัยในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาตาม 
 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน

สามัญศึกษา จังหวัดบุรีรมัย. ปริญญานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต. นครราชสีมา, 
2546. 

สาคร จันทรทองออน. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนจรงิและที่พงึประสงค ตาม
ทัศนะของครูอาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดั
นครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒสงขลา, 2536. 

สายัณท มามีไชย. การศึกษาทักษะ การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี. ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543. 

สุจิตรา เกิดวฒิุพร. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนทีเ่ปด
สอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขต
บางเขน. ปริญญานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2547. 
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สุณี ทรัพยประเสิรฐ. การประเมินคุณลกัษณะดานความรู ความสามารถในการบริหารงาน 
 ราชการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี. สาร

นิพนธการศึกษามหาบัณฑติ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 
สุนทรี ไพรสุวรรณ. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
 โรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
 สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอางทอง. ปริญญานิพนธการศึกษา 
 มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541. 
สุรพล เสนบญุ. การพัฒนาบุคลากรเพือ่จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับคน

พิการสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  การศึกษา
คนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 

สุรางค ศรีสุระ. ปญหาการวางแผนพฒันาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฑมณฑล จันทบรุี.  
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบรูพา, 2546. 
สุรเวศ มณีภาค. ปญหาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานประถมศกึษาศรีษะเกษ. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541. 

สุวัณนา ทัดเทียม. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานการ 
 ประถมศึกษาอางทอง. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2538. 
สุวิทย หมกทอง. การศึกษาปญหาการวางแผนปฏบิัติงานประจาํปของผูบริหารโรงเรียน 
 ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรธีรรมราช. 

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2540. 
สํานักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. ชุดการเรียนดวยตนเอง หลักสูตร 
 การบริหารงาน: การบริหารภาครัฐแนวใหม ชุดอิสระท่ี 1 การปฏิรูประบบ

ขาราชการชุดอิสระท่ี 6 การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน. พิมพคร้ังที่ 2 
. กรุงเทพฯ: อาทิตย ไพรศกัด์ิ กรุป, 2546. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร. 
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2541. (ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง เลม1) 

________. รายงานการวจิัยการประเมนมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ปการศึกษา 
2528. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2528. 

 ES 612  389 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. สรุปสาระศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) กรุงเทพฯ: 2549. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559):  
 ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ : 2545. 

พระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : 2542. ________. 
________. รายงานผลการวิจัยรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจาย

อํานาจ โดย กมล สุดประเสริฐ. กรุงเทพฯ : 2544. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือเด็กที่มีปญหา 
 ทางการเรียนรู. กรุงเทพฯ : 2541. 
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