
บรรณานุกรม 
 
กิ่งแกว  วานิชกูล.  การศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร. 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ , สํานักงาน. แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นท่ี 
การศึกษากระบี่  พ.ศ. 2548-2550  เอกสารลําดับที่ 48/2547  กลุมนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ , 2547. (อัดสําเนา) 

เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3, สํานักงาน. การประเมินโครงการ.  ม.ป.ท. ม.ป.ป.(อัดสําเนา) 
วิชาการและมาตรฐาน,สํานัก.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร:  คุรุสภาลาดพราว, 2549. 

               . รายงานการศึกษาเบื้องตน การพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
รัตนพร, 2544.   

จันทิมา  พงษสมาน. การมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548.   

จิราภรณ  พลางวัน.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดวยระบบมัลติมีเดียเพื่อใชสอน 
เสริมการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธ 
การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541. 

ทวิราภรณ  ตอสูงเนิน.  ติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรสําหรับขาราชการใน 
สวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา 10.  กรุงเทพมหานคร, 2542.   

ทวีป  ศิริรัศมี.  การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544.   

ทองหลอ  เดชไทย. หลักการบริหรงานสาธารณสุข.  นครปฐม: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน,  
2540.   

ตารางกําหนดขนาดตัวอยาง Taro Yamane ที่ระดับความความเชื่อมั่น 95% จาก http:wapon.com/   
table/Yamane.pdf  [ เขาถึง 24 ตุลาคม 2548 ] 
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ธีรยุทธ  พึ่งเทียร.  สถิติเบื้องตนและการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, 2545.   
นันทา  อวมกุล. หาบทเรียนสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ.  นนทบุรี: โครงการตํารากรมอนามัย, 2543. 
นันทิยา  หุตานุวัตร และ ณรงค  หุตานุวัตร.  เครือขายขององคกรชุมชน วารสารสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตร  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  29 (มกราคม – มิถุนายน 
 2546), 2546.   

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: สุวิริยสาสน,  2535.   
บุญมี  พันธุไทย.  แนวการเขียนรายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาการ,  

ม.ป.ท.  ม.ป.ป.   
ประชุม  รอดประเสริฐ.  การบริหารโครงการ.  กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ, 2545.   
               . นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ,2535 
ประพันธ  ชวงภูศรี.  สารสาระการทํางานกับองคกรเครือขาย.  จาก http://www.cdd.moi.go.th/  

sep131.htm  [เขาถึง 27 กรกฎาคม 2548] 
ประสิทธ์ิ  ลีระพันธ.  การประเมินโครงการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545. 
ประเสริฐ  อัครประถมพงศ.  7  ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ PDCA. สถาบันพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ขนาดยอม  จาก  http://www.ismed.or.th/SME  [เขาถึง 31 ตุลาคม 2548]        
ประหยัด  อนุศิลป.  การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาหนาท่ีการเงิน บัญชีและพัสดุระดับ 

โรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ประจําปงบประมาณ 2548.
สงขลา:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3, 2548.   

ปราณี  วัฒนกุล.  การประเมินโครงการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา  ของสํานักผูตรวจราชการ 
ประจําเขตตรวจราชการที่ 11. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548. 

ปรีชญา  แยมนิ่มนวล.  การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.   

เปรมจิตร  กิจประสาน.  ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต. 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, 2549. 
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เปรมวดี  ณ นครพนม.  การวิเคราะหกลวิธีการเรียนภาษากับความสามารถในการใชภาษาญี่ปุนเพื่อ 
การสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา. 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2550. 

พูลทรัพย  นาคนาคา. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ  
หลักสูตรปริญญาตรี. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  จากhttp://www.thaiedresearch.org/   
result/info2.php?id=4901  [เขาถึง 19 กันยายน 2551]        

พิสนุ  ฟองศรี . เทคนิควิธีประเมินโครงการ. พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดพิมพงาม, 
2549. 

ไพโรจน  มินสาคร.  ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง  กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.  

ภาวิณี  บุญทา.  การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน): กรณีศึกษาโรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

ภัทรี  รัตนมณฑ. การใชภาษาอังกฤษของพนักงานไทยตอการปฏิบัติงานในบริษัทตางชาติ: กรณีศึกษา 
บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. 

มณชนา  เปอโลด.  การพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยวจังหวัด 
ภูเก็ต.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน  สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2548. 

มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  หลักการและภาคปฏิบัติ. 
กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, 2549.   

มาริสา  โกเศยะโยธิน.รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาชางฝมือหมูบาน. 
สระแกว: ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแกว  กรมการ 
ศึกษานอกโรงเรียน, 2541.   

เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี.  การประเมินโครงการ  แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพคร้ังที่ 3.  
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.   

รัตนะ  บัวสนธ.  การประเมินโครงการ: การวิจัยเชิงปริมาณ. กรุงเทพมหานคร: ตนออ แกรมมี่, 2540. 
รุง  แกวแดง.  โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2546.   
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รับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , สํานักงาน.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ.2548.
กรุงเทพมหานคร:สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกร
มหาชน), 2548.(อัดสําเนา) 

วรรณสิริ  จงกลสิริ.  การศึกษาเปรียบตางกลวิธีการชักชวนในภาษาญี่ปุนและภาษาไทย.  วิทยานิพนธ 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

วนิดา  พลอยสังวาล.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองในรายวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 
สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2546.   

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานัก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การศึกษาการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2549 

ศิริพงษ  เศาภายน.  การวิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  บุคพอยท, 2546.   
               . หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (Educational Administration :Theory 

 and Practices) กรุงเทพมหานคร: บุค พอยท, 2548. 
ศักดิ์จิต   มาศจิตต. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน:แนวคิดสําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา วารสารศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2548, หนา 2-30. 

               . การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตตรวจราชการที่ 11 วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2550. 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, สํานักงาน.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545.  กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 
2545. 

               . หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพ
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