
บรรณานุกรม 
 
กนิฐา  ธนสารศิลป์. การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร พยาบาลของสภากาชาดไทย,วทิยานิพนธ์ ค.ม.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2529 (เอกสารอดัส าเนา) 
กุศล  กุลเกม. ความตอ้งการในการพฒันาครูกรมสามญัศึกษา ตามทศันะของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนกลาง. 
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางแสน , 2528 (เอกสารอดัส าเนา) 
คณะท างานพฒันาการเรียนการสอน. มโนทศัน์ดา้นการพฒันาคณาจารย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

เอกสารประกอบการสัมมนาฝึกอบรมทางดา้นการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2523. 

งามจิต  อ่อนม่ิง. การศึกษาสภาพและปัญหาการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา. 
 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั 
 อุดรธานี.วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537. (เอกสารอดัส าเนา) 
จิรพจน์  สุนาถนิชยก์ุล. สภาพการบริหารบุคลากรในโรงเรียนเอกชนอาชีวตามทศันะของผูบ้ริหารและครูใน 
 โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 ประสานมิตร, 2532 อดัส าเนา. 
จิรา  อ่อนไสว. สภาพและความตอ้งการของการจดักิจกรรมพฒันาบุคลากรครู ตามทศันะของครูปฏิบติัการ 
 สอนโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5. 
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน,2532. (เอกสารอดัส าเนา) 
เจริญ  ไวรวจันกุล. การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์,2532. 
ชาญชยั  วสิตรังสิมาและเชิดวทิย ์ ฤทธ์ิประศาสน์ . การพฒันาบุคลากร กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
 2521. 
ชุบ  กาญจนประกร. “การประสานงานฝึกอบรม”, การพฒันาและการบริหารการฝึกอบรม หนา้ 286 ;กรุงเทพฯ 
 : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2517 
ชูชยั  รัตนภญโญพงษ ์. การพฒันาคณาจารยใ์นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัทบวงมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพ 
 มหานคร. วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2527. (เอกสารอดัส าเนา) 
เดชา  เกียรติศิริ. ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวชิาพลศึกษา 
 ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการวทิยาลยัครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 
 วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2526. (เอกสารอดัส าเนา) 
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เติบโต  คติพจน์. สภาพและปัญหาการพฒันาบุคลากรพลศึกษาในวทิยาลยัพลศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
 กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540 . (เอกสารอดัส าเนา) 
ทิพวรรณ  สีดลรัศมี. การพฒันาคณาจารยข์องวทิยาลยัครูล าปาง. วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั, 2522. (เอกสารอดัส าเนา) 
เทว ี เศรษฐภกัดี. กระบวนการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ สังกดัส านกังาน 

แพทยใ์หญ่ กรมต ารวจ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 
2536. (เอกสารอดัส าเนา) 

บุญชม  ไชยโกษี. การส่งเสริมการศึกษาระหวา่งประจ าการของครูประถมศึกษา. ขอนแก่น : โรงพิมพ ์
ศิริพชภณัฑ์, 2513 

ประพนัธ์  ค  านบัภา. ปัญหาการพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัพลศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2536. (เอกสารอดัส าเนา)  
ประสานธน์  ด่านสกุลเจริญ. ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของครูโรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานการประถม 

ศึกษาจงัหวดัสิงห์บุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2530.  
(เอกสารอดัส าเนา)  

ประสาร  มาลากุล ณ อยธุยา. การสัมมนาเพื่อวางแผนด าเนินการพฒันาคณาจารย.์ หน่วยพฒันาอาจารย ์
ฝ่ายวชิาการ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524 

ปรีชา  คมัภีปกรณ์. การบริหารบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา. เอกสารการสอนวชิาการจดัการในโรงเรียน 
 ประถมศึกษา หน่วยท่ี 1-6 หนา้ 372-410 ; กรุงเทพฯ : โรงพิมพย์ไูนเตด็โปรดกัชัน่,2525. 
พนสั  หนันาคินทร์. หลกัการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช , 2524. 
พชัรินทร์  จ  ารูญโรจน์. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยท่ี์เก่ียวกบัการพฒันาคณาจารยใ์นสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน. วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2527. (เอกสารอดัส าเนา) 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการพฒันาคณาจารยใ์นสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : ข่าวสารหน่วยพฒันา 

คณาจารยด์า้นการเรียนการสอน, 2520. (เอกสารอดัส าเนา) 
ไพบูลย ์ สุวรรณโพธ์ิศรี. การบริหารงานบุคคล.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2521 
ภิญโญ  สาธร. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517. 
--------------หลกับริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2519 
--------------รวบรวมค าบรรยายเร่ืองนโยบายทางการศึกษาขอรัฐบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รมศาสนา , 2520. 
--------------การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช , 2523.  
--------------หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์ฒันาพานิช, 2526. 
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มนูญ  พนูฤทธ์ิวทิยากร. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : แพร่วทิยาอินเตอร์เนชัน่แนล, 2517. 
มาลี  วชิญกุล. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยเ์ก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในวทิยาลยัสังกดักรม 

อาชีวศึกษา. วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2525. 
วชิยั  วงศใ์หญ่ “วารสารการวิจยัทางการศึกษา”. ในการวจิยัทางการศึกษา. 18 : 4 มกราคม 2531. 
วญิญ  องัคณารักษ.์ “วธีิการประชุม”. ค าบรรยายเก่ียวกบัการจดัการบุคคล. พระนคร : สังขไ์พบูลย ์
 การพิมพ,์ 2518. 
วฒิุชยั  จ  านงค ์นโยบายการจดัการบุคคลของบริษทัระหวา่งประเทศ ในประเทศ. กรุงเทพฯ : โอเดียน.2522 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. แผนพฒันาการกีฬา. ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2540-2544. (เอกสารอดัส าเนา) 
เรืองวทิย ์ ล่ิมปนาท. รายงานการศึกษาคน้ควา้ ความเป็นครูสถิติในหทยัราช. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2529. 
สกล  รุ่งโรจน์. การจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา 

จงัหวดัสมุทรสาคร : การศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ  
: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530 . (เอกสารอดัส าเนา) 

สมควร  อสัโย. ปัญหาการบริหารบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดัพิจิตร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2530. (เอกสารอดั

ส าเนา) 
สมคิด  แกว้สนธิ. การพฒันาคณาจารยใ์นประเทศองักฤษ. กรุงเทพฯ : ข่าวสาร หน่วยพฒันาคณาจารยด์า้น 

การเรียนการสอน หน่วยพฒันาคณาจารย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2520. 
สมพงศ ์ เกษมสิน. การบริหาร.พระนคร : ไทยวฒันาพานิช, 2513. 
-------------การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2518. 
-------------การบริหารบุคคลแผนใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2521. 
สมาน  รังสิโยกฤฎ.์ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 17 กรุงเทพฯ : 

สวสัดิการ ส านกังาน ก.พ, 2535. 
สุธีระ  ทานตวณิช. การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา, ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

บางแสน, 2532. 
สุพจน์  สุภาพนัธ์. ความตอ้งการการพฒันาบุคลากรของพนกังานครูโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา.ปริญญานิพนธ์ 
 กศ.ม. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2528. (เอกสารอดัส าเนา) 
สุเมธ  เดียวอิศเรศ. การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน,2531. 
สุวรรณดี  สวสัดี. ศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน 

การประถมศึกษาจงัหวดันนทบุรี, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2533. (เอกสารอดัส าเนา) 
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สุวฒัน์  อน้ใจกลา้. การบริหารบุคลากรของกรมสามญัศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยม 

ศึกษาส่วนกลาง, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2527 (เอกสารอดั
ส าเนา) 
โสภิต  ภาโนมยั. ปัญหาการพฒันาบุคลากรทางพลศึกษาของสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. 

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, (เอกสารอดัส าเนา) 
ส าราญ  ถาวรยศุน์. “การพฒันาบุคคล”. วารสารขา้ราชการ. กรุงเทพฯ : 2518 
อรพินทร์  กุลประภา. การพฒันาบุคลากรในวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 วทิยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524. (เอกสารอดัส าเนา) 
อาภาพร  สุขาวงษ.์ นโยบายการฝึกหดัครูกบัการด าเนินงานในแผนพฒันาการศึกษา ฉบบัท่ี 6 
 วารสารการศึกษาแห่งชาติ. 24-5 มิถุนายน- กรกฎาคม 2533. 
Bergevin, Paul and Dwight Morris. Group Processes Abult Education. Connecticus : the Seabury  Press , 1995. 
Castetter, William B. The Personnel Function in Education Administration. New York : Macmilliam  

Publishing , 1967. 
Charles , Prall E. and Leslic C. Cushman. Teacher Education In – Service. Washington D.C. : Amercan  

Council on education , 1954 
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