
 67 

บรรณานุกรม 
 
 
กมล ธิโสภา. การวางแผนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  การพัฒนาการบริหารการมัธยมศึกษา.  

กรุงเทพฯ :โรงพิมพการศาสนา,กรมสามัญศึกษา, 2522. 
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ. การบริหารกิจการนักเรียน. พิมพคร้ังที่ 2,กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2533. 
กานดา อมรเพชรกุล. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานปกครองในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540. 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานกังานคณะกรรมการ. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2543 

กิตติพงษ วรจาํปา. บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ จังหวัดนนทบุรี สังกดักรมสามัญ
ศึกษา ในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2536. 

กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพฯ : อักษรพิพฒัน, 2532. 
เกษม ดวงงาม. การบริหารงานปกครองนกัเรียนหลากหลายชนเผาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห     

แมจัน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2542. 

โกวิท วรพพิฒันและเยาวรินทร   จันทนมัฏฐะ. อีกกาวหนึ่งของการมธัยมศึกษา. คณะกรรมการ 
แหงชาตวิาดวยการศึกษาสหประชาชาติ, 2533 : 21 

จรัญ นิลพลับ. แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม.
เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

ชัยยุทธ ศรีขจร. การบริหารงานฝายปกครองของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ เขตการศึกษา 3. 
กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 

ชาญชัย ชัยชนะ. ความคดิเห็นของนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม. เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2536. 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 68 

ชูศักดิ์ ทองนาค. การปรับปรงุงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานใหมหนองบัว. เชยีงใหม :          
การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

เดช สุธรรมปวง. การบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว. เชียงใหม     
: การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

บรรจง ชูสกุลชาติ. “เปาหมายหลักและกลยุทธในการบรหิารการศึกษายุคใหม ป 97”, มิตรครู. 30,  
8 (เมษายน 2531 ) : 40 - 42. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพคร้ังที่ 6, กรุงเทพฯ : สุวีริยสาสน, 2535. 
ประดับ นิลพังงา. กิจกรรมรวมหลักสูตร. กรุงเทพฯ : แพรวิทยา, 2524. 
ประหยดั หงษทองคํา. “ประชาธิปไตยความหมาย หลักการและปจจยัเอ้ืออํานวย”, การศึกษา.13, 3 

(ธันวาคม 2531 ) :18 - 22. 
พลศึกษา, กรม. กองการสารวัตรนักเรยีน. แผนพฒันาสารวัตรนักเรียน ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535 – 2539) 

เอกสารลําดับท่ี 1 / 2534. กรุงเทพฯ : กองสารวัตรนักเรยีน กรมพลศึกษา, 2534. 
พนัส หันนาคนิทร. หลักสูตรการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524. 
พยุงศักดิ์ สนเทศ. “การบริหารงานปกครองในโรงเรียนมธัยมศึกษา”, สารพัฒนาหลักสูตร. 96 

(มีนาคม 2533 ) : 21 - 28. 
พเยาว เกาทณัฑทอง. การศึกษาพฤติกรรมดานวินยัของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธการศึกษา  
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2534. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. การประเมินโครงการในเอกสารการจัดทําผลงานทางวิชาการสําหรบัผูบริหารใน
สถานศึกษา หนวยท่ี 4. กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา, 2538. 

มเหศักดิ์ รวมรักษ. แนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนลําปางเทคโนโลยี.
เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

รวีวรรณ ชินะตระกูล. คูมือการทําวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2533. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมบัณฑิตยสถาน. 2516. พิมพคร้ังที่ 13. กรุงเทพฯ : กรมศาสนา. 
ราชประชานุเคราะห ๒๖, โรงเรียน. จังหวดัลําพูน. คูมือฝายกิจการนักเรียน 2547. ลําพูน :โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ๒๖ จงัหวัดลําพนู,พฤษภาคม, 2547. (อัดสําเนา) 
วิโรจน สารรัตนะ. การวางแผนงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2532. 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 69 

วีรวัฒน รัตนาธิคม. ระเบียบการอยูหอพักโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก. ตาก :โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหตาก, 2533. (อัดสาํเนา) 

สงัด ดุษฎีวิทติ. การศึกษาปญหาการใชหลักสูตรวิชาอาชพีระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จังหวัดลําปาง. เชียงใหม : ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต 
สถาบันราชภัฎเชียงใหม, 2543. 

สมชาย ประเสริฐศิริพันธและคณะ. การออกกําลังกายเพือ่สขุภาพ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2546. 
สมพงศ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526. 
สมพร สุทัศนีย. จิตวิทยาการปกครองชัน้เรียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531. 
สาโรช บัวศรี. “จริยธรรม”, สารานุกรมศึกษาศาสตร. 2532, พิมพคร้ังที่ 9 (พฤษภาคม-กันยายน) : 

32 - 36. 
สุพล วังสินธ. “องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาจรยิธรรม”, แนะแนว. 25, 132(ธันวาคม 

2533-มกราคม2534) : 116 - 124. 
สุรพล บัวพิมพ. แผนและการวางแผน. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2541. (อัดสําเนา) 
เสริมวิทย ศุภเมธี. การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครบูานสมเด็จเจาพระยาสห

วิทยาลัยรัตนโกสินทร, 2531. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ. การเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ,2524. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมสามัญศึกษา. คูมือการสรางประชาธิปไตยในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : 

กรมสามัญศึกษา, 2529. 
__________ . เกณฑมาตรฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ :, 2530. 
ศึกษานิเทศก, หนวย. คูมืองานปกครองนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530. 
อุทัย บุญประเสริฐ. การวางแผนการศึกษา. กรุงเทพฯ : เอส วี เพรส, 2537. 
อมรกุล ศรีงามผอง. ลักษณะปญหาและแนวทางแกปญหาวินัยของนกัเรียนมัธยมศึกษาในเขต

การศึกษา 5. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  
2526. 

อาทิตย (นามแฝง). “เอกลักษณไทย” กํานันผูใหญบาน. 35, 4(2528) : 4. 
อานนทตรี ประสมสุข. การศึกษาการประเมินแผนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัดรอยเอ็ด.

ขอนแกน : วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2535. 
Hampton  B. &  Lauer , R.H. Solving  Problems  in  Secondary School  Administration,  1981. 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 70 

The Education Department of Western Australia. Discipline in Secondary Schools  in  Western  
Australia. Report of the committee. Enquiring  into  discipline  in  secondary  
schools  in  Western  Australia  under  the  chairmanship  of  Mr.  H.W.  Dettman, 
Perth, 1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 71 

ประวัติผูวิจัย 
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ราชชนนี จังหวัดลําปาง 

พ.ศ. 2541  อาจารย 1 ระดับ 4  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
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สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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