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กมล  ปยะภัณฑ.  (2531).  การวิเคราะหประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา      

จังหวดัสมุทรสาคร. วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา   บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร.   

กรมวิชาการ. (2534).  การพฒันาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น.  กรุงเทพมหานคร  :  โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว. 

_________ . (2535).  รายงานการวจิัยเร่ืองการศึกษาลักษณะการจัดทํารายวิชาที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่นของโรงเรียนมัธยมศกึษา.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา  

_________ . (2538).  การประเมินผลการใชหลักสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533).  ม.ป.ท. 

_________ . (2539).   การดาํเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ. 
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แหงชาติ  พ.ศ.  2542.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา. 

                   . (2544).  หลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (พมิพคร้ังที่ 2) .  กรุงเทพมหานคร : องคการ
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กาญจนา  คุณารักษ.  (2535).  หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม  : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร.  
กิตติพศ  ศิริสูตร.  (2538).  การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นตาม

หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  ในโรงเรียนรวม
พัฒนาการใชหลักสูตร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี.  
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.  ภาควิชานเิทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร     
บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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กิตติมา  ปรีดีดลิก. (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร :  
 อักษราพิพัฒนา.   
ขนิษฐศรี  ล้ีอารีย.  (2540).  ศึกษาการบริหารและปญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลและเมอืงพัทยา เขตการศึกษา 12.  งานนิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

คณิต  เจยีรกลาง.  (2535).  องคประกอบบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอการปฏบิัติงานวิชาการของ 
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

จันทรเพ็ญ  เรืองสวัสดิ์.  (2546).  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองพืชสมุนไพรในทองถิ่น ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี.   

  งานนิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยบรูพา.   

เจือจันทร  จงสถิตอยู.  (2541).  การปฏิรูปการศึกษา : ทางออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอยางยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร  :  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. (2537, มกราคม – มีนาคม) แนวคิดและวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางเปน
ระบบ. สารพัฒนาหลักสูตร 13(116),25 

ฉวีวรรณ  ศรีธัญรัตน.  (2536).  ปจจยับงชี้ความสําเร็จของการจัดกจิกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น ในโรงเรียนรวมพัฒนาหลักสูตร สังกัดกรมสามญัศึกษา. วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.    

ชาตรี  สําราญ.  (2545).  จากหลักสูตรแกนกลาง สู หลักสูตรสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร  :  
มูลนิธิ สดศรี – สฤษดิ์วงศ. 

ชูศรี  วงศรัตนะ.  (2530).  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวจิัย ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล.  

ชูศรี  สุวรรณโชติ.  (2544).  หลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร. กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย. 
ทัศนา  สิขัณฑกสมิต.  (2540).  ปจจยัการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัสมุทรสาคร.  วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร.   
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ธรรมนูญ  ศรีจํานงค.  (2544).  ศึกษาปจจยัที่สงผลตอการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร.  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล.  (2529).  การพัฒนาหลักสูตรจากแนวคดิสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :  
 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ธํารง  บัวศรี.  (2542).  ทฤษฎีหลักสูตร : การอออกแบบและการพฒันา. (พิมพคร้ังที ่2). 

กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ. 
น้ําออย ใจแสน. (2546).  ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดระยอง.  งานนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.   

นิคม  ชมภูหลวง.  (2540).  วธีิการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา. มหาสารคาม  :   อภิชาติการพิมพ. 

นิวัฒิ  สุขรัตน.  (2531).  การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สัมพันธกับสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั
สุพรรณบุรี. วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร.   

บรรพต  สุวรรณประเสริฐ.  (2544).  การพฒันาหลักสูตร โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ.  เชียงใหม  :  
The Knowledge Center. 

บันลือ  พฤกษะวนั.  (2531).  หลักสูตรกับบูรณาการสอน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร :  
 ไทยวัฒนาพานิช.    
บุญชม  ศรีสะอาด. (2546).  การพัฒนาหลกัสูตรและการวิจัยเกีย่วกับหลักสูตร.  กรุงเทพมหานคร  :   
 สุริยาสาสน.  
_________ .  การวิจยัเบื้องตน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร  :  สุวีริยาสาสน.  
บุญทัน  ดอกไธสง และ เอ็ด สาระภูมิ.  (2528).   ประสิทธภิาพการบริหารบุคคลในองคการ. 

กรุงเทพมหานคร : ทิพยอักษร. 
บุญมี  เณรยอด.  (2531).   หลักการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
_________ . ( ม.ป.ป.) หลักการพัฒนาหลกัสูตร.  กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย.  



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

บุญลือ  ศรีสุวรรณ.  การบริหารและการพฒันาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา กิง่อําเภอภูซาง จังหวดัพะเยา.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ปราณี  ทองประพันธ .  (2546).  ศึกษาสภาพและปญหาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจดัการ
เรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวทิยาเขตเพชรบูรพา จังหวดั
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เสริมประสบการณชีวิต  เขตการศึกษา  1.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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พ.ศ. 2533.  กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  งานนิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต 
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