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รายการอางอิง 
 
กรองแกว  อยูสุข.  (2537). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กลา  ทองขาว. (2545). วิจัยและพัฒนาทักษะการทํางานดานการพัฒนาสังคมขององคการบริหาร       

สวนตําบล.  นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กองแผนและงบประมาณ. (2550). แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553) ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 นนทบุรี. (เอกสารอัดสําเนา). 
กอบกิจ  ตัณฑเจริญรัตน. (2536). การพฒันาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรทางสุขภาพเพื่อเสริมสราง 

สุขภาพของผูสูงอายุ.  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กิติ  ตยัคคานนท. (2543). เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ : เปลวอักษร. 
กุลยา   ตันติผลาชีวะ. (2537).  การฝกอบรม: เอกสารคําสอน ประกอบการสอนวิชา ปว. 671 การฝก

บุคคลสําหรับการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
-------------. (2541, มกราคม – มิถุนายน)  ผูนํากับการสรางเสริมจริยธรรม  วารสารวิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี ราชบุรี.11 (1) : 11-16.  
เกศริน  มนูญผล (2544). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือ 

เสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถ่ิน. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

โกวิทย  พวงงาม. (2539). “ศักยภาพการบริหารงานของ อบต.  ปญหาและอุปสรรค.”  อาทิตย. 992 
 (14-20 มิถุนายน). 
-------------. (2546). การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหง 
 ราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 
-------------. (ม.ป.ป.). มิติใหมการปกครองทองถิ่นไทย : เลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรง. กรุงเทพฯ : 

โครงการเคลื่อนไหวรณรงคเพ่ือใหมีการเลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรง พ.ศ. 2544-2545. 
-------------. (ม.ป.ป.).  มิติใหมองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ผูบริหารทองถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน .  กรุงเทพฯ  : ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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โกวิทย  พวงงาม. (2546). การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 

-------------. (บรรณาธิการ). (2550). ทิศทางการปกครองทองถ่ินไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม.
กรุงเทพฯ :  เสมาธรรม. 

ไขแสง  ชวศิริ. (2528). ภาวะผูนําทางการพยาบาล. สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย            
สงขลานครินทร. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. รายงานผลการพัฒนาประเทศใน
ระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

คณะศึกษาโครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน. (2541). ความจริงของแผนดิน. กรุงเทพฯ : เจ ฟลม 
โปรเซส. 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. (2542). ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด. (พิมพครั้งที่ 5.)
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

จงกลนี  ชุติมาเทวินทร. (2542). การฝกอบรมเชิงพัฒนา.   กรุงเทพฯ : พี เอ ลิฟวิ่ง. 
จรัส  สุวรรณมาลา. (2533). “มองการศึกษาไทย” ในรายงานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวัน

คลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ระหวางวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2533 เรื่อง นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

-------------. (2539). สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ศักยภาพและทางเลือกสูอนาคต.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จิรพรรณ  กาญจนจิตรา.  (2523). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพรามคําแหง. 
จุมพล  หนิมพานิช. (2539). “ความเปนผูนํา” ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการบริหาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ. 
จุไร  ชุมรุม. (2538).  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของบุคลากรฝายกิจการ

นิสิตของสถาบันราชภัฏ เรื่องการสรางและพัฒนาคณะทํางาน. ปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ฉลองชัย  สุรวัฒนสมบูรณ. (2528). การเลือกและการใชส่ือการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร. 
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เฉลิม  วราวิทย. (2531, มกราคม - มีนาคม). แนวคิดใหมในแพทยศาสตรศึกษา วารสารครุศาสตร. 
16(3) : ก-ฎ.  

ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา. (2530). เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

-------------. (2540). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพขาวทหารอากาศ. 
ชัยพร  วิชชาวุธ. (2538). เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม. วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 

2538. กรุงเทพฯ :  คาสากลซิเมนตไทย 
ชาตรี  มณีโกศล. (2539). การพัฒนาหลักสูตร  การวิจัยปฏิบัติการ สําหรับครูประถมศึกษา. ปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชิด  นิลพานิช. (2527). “สภาตําบลกับการมีสวนรวมของประชาชน : นโยบายและกลวิธี.” การมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ. 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2540).  การฝกอบรมบุคลากรในองคกร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชูวงศ  ฉายะบุตร. (2539).  การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทพิฆเนศ. 
โชติ  เพชรชื่น. (2535). เทคนิคการประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไชยรัตน  ปราณี. (2545). การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินโดย

การมีสวนรวมของชุมชน. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ฐีระ  ประวาลพฤกษ. (2538).  การพัฒนาบุคลากรการฝกอบรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถาบันราชภัฏ. 
ณรงค  ฉายายนต. (2536).  การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดานการบริหาร

สําหรับหัวหนาแผนกวิชาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เดชชาติ  วงษโกมลเชษฐ. (2523).  การจัดตั้งองคการพื้นฐานในระดับตําบล. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจกัร. 

ติน  ปรัชญาพฤทธิ์. (2537). การบริหารการพัฒนา : ความหมาย   เนื้อหา  แนวทางและปญหา. 
กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทวี  ทิมขํา. (2538).  หลักการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 183 

ทองคูณ  หงสพันธ. (2522).  การวิจัยเพ่ือจัดรูปแบบยุทธวิธีการฝกอบรมผูนําทองถิ่นในการพัฒนา
ชุมชน.  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ทองจันทร  หงสลดารมภ.  (2531).  ทักษะการแกปญหากับการเรียนรูโดยใชปญญาเปนหลัก. 
กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทองสุข  วันแสน. (2537). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพการทอผาไหมมัดหมี่สําหรับประชาชนใน
ชนบท. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ. (2522). กลุมสัมพันธ : ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ เลม 1. กรุงเทพฯ :           
โรงพิมพบูรพาศิลป. 

ธวัช  มกรพงศ. (2531).  แนวคิดบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

ธํารง  บัวศรี. (2542).  ทฤษฏีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา. (พิมพครั้งที่ 2)  กรุงเทพฯ : 
พัฒนาศึกษา. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
------------- (2537). การพัฒนาการสอน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
บุญศรี  ปราบณศักดิ์ และศิริพร  จิรวัฒนกุล. (2538). การสื่อสารเพ่ือคุณภาพการพยาบาล. กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เบร์ิช  พอล. (2548). คูมือ...ฝกหัดพัฒนาทักษะผูนํา (ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ ผูแปล)

กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. 
ปทีป  เมธาคุณวุฒิ. (2544).  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่บูรณาการจริยธรรมทาง

วิชาชีพ.   วารสาร สออ. ประเทศไทย. 4(1). 
ประภาเพ็ญ   สุวรรณ .  (ม .ป .ป . ) .  การฝกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย .  กรุงเทพฯ  : 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ประเวศ  วะสี.  (2535). การพัฒนาพลังสรางสรรคขององคกร. กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน. 
--------------.  (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมแนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพฯ :โรง

พิมพเดอะเบสก กราฟฟค ดีไซด 
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ปรางคทิพย  อุจะรัตน และฉวีวรรณ  โพธ์ิศรี.(2540). พฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสมของ
นักศึกษาพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาลศาสตร. 
15(4) : 53-58. 

เปรมวดี  คฤหเดช. (2538). “ปญหาการทํางานรวมกันเปนทีม”  ในการประเมินผลการเรียนการสอน
วิชาหลักการวิจัยเบื้องตน ปการศึกษา 2538. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย. 
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