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บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2536). การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                ( รางครั้งที่ 3/3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว (อัดสําเนา)
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2540).  กรมศาสนารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540.

   กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมศาสนา.
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2543 ,23  พฤษภาคม ). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ระเบียบ
                กระทรวง ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2543.
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2544).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.

  กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545, 12 กุมภาพันธ). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง แนวปฏิบัติ
               เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คูมือ  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล.
                กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
กรรณิกา  ชมดี.  (2524).  การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  ศึกษาเฉพาะ

โครงการสารภี  ตําบลทาชาง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี .
ปริญญานิพนธ  สค.ม.  (สังคมสงเคราะหศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร

กิตติ  คันธา.  ( 2526).  การมีสวนรวมของประชาชน.  กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ.
จุฬาพร   ดีสุคนธ.  (2537).  การศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาประจํา

 โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ.
                ปริญญานิพนธ ค.ม.  ( บริหารการศึกษา ). กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร
เจิมศักดิ์    ปนทอง.  (2525).  การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ :
                คณะเศรษฐศาสตร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ( อัดสําเนา).
ฉอาน   วุฑฒิกรรมรักษา.  (2526).  ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเขามามีสวนรวมของ

  ประชาชนในโครงการสรางงานในชนบทศึกษา เฉพาะโครงสรางที่ไดรับรางวัลดีเดนของ
  ต.คุงพยอม  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี. ปริญญานิพนธ  สค.ม.  ( สังคมสงเคราะหศาสตร ).
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  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร

ชูชาติ   พวงสมจิตร.  ( 2540).  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมี
                สวนรวมชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร.
                ปริญญานิพนธ   ค.ด. (  การบริหารการศึกษา ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
                จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร
ณรงค   สัจพันโรจน.  (2539).  การจัดทํา  อนุมัติ  และบริหารงบประมาณแผนดิน: ทฤษฎีและ
               ปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ.
เติม    แยมเสมอ.  (2525).  กรรมการการศึกษาในทัศนะของขาพเจา : เอกสารการอบรมกรรมการ
               การศึกษา. พิษณุโลก : การประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.
ถนอม   สุขสงาเจริญ.  (2526).  บทบาทของคณะกรรมการการศึกษาตอการพัฒนาโรงเรียน
              ประชาบาล. ปริญญานิพนธ  สค.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร
ทวีทอง   หงษวิวัฒน.  (2527).  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ :
              ศกัดิ์โสภาการพิมพ.
ทัศนา  แสวงศักดิ์.  ( 2539).  รูปแบบในการมีสวนรวมระยะสั้นชางอุตสาหกรรม  กรมอาชีวศึกษา.

ปริญญานิพนธ  กศ.ด.  ( การบริหารการศึกษา ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  ถายเอกสาร

ธวัช   ทันโตพาส.  (2521).  บทบาทของโรงเรียนชุมชนในการพัฒนาชนบทประเทศไทย
              เขตการศึกษาที่  12.  ปริญญานิพนธ  สค.ม  ( สังคมสงเคราะหศาสตร ). กรุงเทพฯ :     
             บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร
ธวัช   เบญจาธิกุล.  (2529).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชาวนาในการพัฒนาหมูบาน

 ชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมูบานพัฒนาตัวอยางของศูนยการพัฒนาและสงเคราะห
ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม  ประจําป  2527. ปริญญานิพนธ  สค.ม.( สังคมสงเคราะหศาสตร ).

               กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร
ธีระ  รุณเจริญ .  (2536). “  หนวยที่ 13 ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทยใน
               ประมวล สาระชุดทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เลม 4.   นนทบุรี :
                ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธีระพงษ     แกวหาวงษ.  (2543).  กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง. พิมพคร้ังที่  6.
                ขอนแกน : คลังนานาวิทยา.
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นรีวรรณ  พรมชุม, และคณะ.  (2537).  การมีสวนรวมของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนใน
                 โครงการศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท  จังหวัดขอนแกน.  ขอนแกน : งานการวิจัย
                 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.
 นิรันดร   จงวุฒิเวศย.  (2525).  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว.  (2535).   วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย
                ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม .
ประวิทย   พูจิตรกานนท.  (2530).  ปจจัยการบริหารกับการเขามามีสวนรวมของธุรกิจสมาชิก
                สหกรณการเกษตร.   สารนิพนธรัฐศาสตร   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
                ถายเอกสาร
ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน.  (2535).  การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ:  สหมิตรออฟเซท.
ปรัชญา   เวสารัชช.  ( 2528 ).  การประถมศึกษาในชนบทไทย. กรุงเทพฯ : สารมวลชน.
เปล่ียน    ศิริรังสรรคกุล.  (2537).  ความเห็นของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนและครู
                เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรยีนประถมศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก.

  ปริญญานิพนธ  ค.ม.  ( บริหารการศึกษา ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
                จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   ถายเอกสาร
พนัส  หันนาคินทร.  (2529).  หลักการบริหารโรงเรียน. พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
พนิจดา   วีระชาติ.  (2542).  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน.  กรุงเทพฯ  :
                โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 . (2542, 19 สิงหาคม).   ราชกิจจานุเบกษา
                 ฉบับกฤษฎีกา. 12.
พิณสุดา   สิริธรังศรี.  (2540).  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด. กรุงเทพฯ :

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
ไพฑูรย   เจริญพันธุวงศ.  (2529). การบริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ  :  สหมิตรออฟเซท.
ไพรัตน   เตชะรินทร.  (2527).  ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย 3.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพเจริญผล.
ไพโรจน   พรหมมีเนตร.  (2533).  การปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา

   จังหวัดพิษณุโลก. ปริญญานิพนธ  ค.ม.( บริหารการศึกษา ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
                จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร
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ไพศาล  อินทับทัน.  (2527).  การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
                ประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการศึกษา  ประจําโรงเรียนประถมศึกษาและ
               ผูบริหารโรง เรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสิงหบุรี.
                ปริญญานิพนธ   กศ.ม. (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร.  ถายเอกสาร
ภิญโญ  สาธร.  (2526).  หลักการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
เมตต  เมตตการุณจิต.  (2541).  การมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการการศึกษาประจํา

  โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา.  ปริญญานิพนธ  ศษ.ม. ( บริหารการศึกษา ).
   กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร

ยุวัฒน   วุฒิเมธี.  (2534).  การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก.
โยทะกา   แกวปล่ัง.  (2529).  การศึกษาการปฏิบัติงานของคะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
                จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
รุง  แกวแดง.  ( 2540).  รัฐธรรมนูญกับการศึกษาของชาติ.  กรุงเทพฯ : อรรคพลการพิมพ.
เรืองยศ   พจนนุสนธิ์.  (2541).  การปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา

   จังหวัดมหาสารคาม.  ปริญญานิพนธ   ศษ.ม. ( บริหารการศึกษา ).  นนทบุรี :
   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ถายเอกสาร

วิญ ู  อังคณารักษ.  (2517).  วิธีทํางานใหดี.  พิมพคร้ังที่  2. กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช.
วิศิษฏ   กมลานนท.  (ม.ป.ป.).  การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนแออัด.  ม.ป.ท. :
                โรงเรียนประถมนนทรี.
วินัย  สมมิตร  และคณะ.  (2527).  หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ :  แพรพิทยา.
สายพิณ  เชื้อชูชาติ.  (2541).  การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา
               โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธ  ค.ม. (บริหารการศึกษา ).
                กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร
สุนทร   ชอบทาํดี.  (2543).  บทบาทของคณะกรรมการศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธระหวาง
               โรงเรียนกบัชมุชนของโรงเรยีนประถมศกึษา  สังกดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
              อางทอง.  ปรญิญานพินธ  ค.ม. ( บริหารการศกึษา ). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลัย
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