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บรรณานุกรม 
 
 
กองวิจยัทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตาม 
                   หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2545. 
กนกทิพย  พัฒนาพัวพันธ. สถิติเบื้องตนทางการศึกษา.    เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา   
                   055304   เชียงใหม : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,   
                   2542. 
โกศล  สุนทรพฤกษ.  ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนา 

คุณภาพชีวติ. กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 
2538. 

ขนิษฐา  กาญจนรังษีนนท. เคร่ืองมือสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ : กรม- 
                   การพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย, 2541. 
ขนิษฐา  เมืองเชียงหวาน.  การติดตามการมสีวนรวมของชุมชนในการจดัหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง 

 การเล้ียงโคนม :   กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ  อําเภอโพธาราม  จังหวัด     
ราชบุรี. กรุงเทพฯ :  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยัและประเมินผลการศึกษา)      

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2544. 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงาน.  การนํามาตรฐานสูโรงเรียน  และหองเรียน. 

(เอกสารชุดเสริมประสบการณ   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
เลม 3).  กรุงเทพฯ :  กรมการศาสนา, 2543.  

________ . แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  เลมท่ี 1. กรุงเทพฯ :  คุรุสภาลาดพราว,  2541.  
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักงาน.  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                   เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก.  กรุงเทพฯ :  การศาสนา,  2543. 
เจียมพดล  ไชยยาลักษณ. การมีสวนรวมของประชาชน  ในดานการปฏรูิปโรงเรียนและสถานศึกษา   
                   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสะเมิง  จังหวัดเชยีงใหม.  เชียงใหม  :   
                   การคนควาแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
เจือจันทร  จงสถิตยอยู  และอมรวิชช นาครทรรพ. ปฏิรูปการศึกษาไทย:หนทางสูการปฏิบัต.ิ  
                   เอกสารประกอบการประชุม  ป  2539 (มูลนิธิสดศรี-สฤทธิ์วงค). กรุงเทพฯ :  2539.  

    (อัดสําเนา) 
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เฉลิม  นิลแกว.  การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนสังกดั 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม :  การคนควา 
แบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2542.  

ชัยพจน  รักงาม.  “มองอนาคตการศึกษา  จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9”, วารสารวิชาการ. 4, 1  
(มกราคม 2544) :  49-51. 

ชัยพร  พัฒนรกัษ. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ในพื้นท่ีจังหวดั 
สมทุรสงคราม.  กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธพฒันบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2540. 

ชัยวิทย  มาลัย.  บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล  ในการมีสวนรวมจัดการการศึกษาตาม  
                   พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  2542.  เชียงใหม  :  การคนควาแบบอิสระ  รัฐศาสตร- 
                    มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2543.  
ชัยอนันต  สมทุวณิช.  เพลิน.  กรุงเทพฯ :  อัมรินทรบุคเซ็นเตอร, 2541. 
ชาคริต  ชมชื่น.  แนวคิดเชงิปฏบิัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา :  การประกันคุณภาพ 

การเรียนการสอน.  เชียงใหม : ดาราวรรณ, 2543. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  นักบริหารผูทรงประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ  :  ตนออแกรมมี่ , 2539. 
ดรุณ  หาญตระกูล.  สถิติทางการศึกษา. เชียงใหม :  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
                   2529. 
ทรงพล  ทรงจํา.  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวชิาการโรงเรียนมัธยมศกึษา : ศึกษา 

กรณีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา.  เชียงใหม :  วิทยานพินธ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2541. 

ทิพยสุดา  สุเมธสุนีย.  “ความรวมมือในการจัดการศึกษา  :  ความเชื่อมโยงระหวางบาน โรงเรียน   
                   และชุมชน ในภมูิภาคเอเซียและแปซิฟก”, วารสารคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  
                  28, 2 (กุมภาพันธ 2539) : 10-12. 
ธงชัย  ภูมิมาลา.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบวัหลวง  อําเภอแมแตง. สัมภาษณ ,  21  ตุลาคม  
                   2545   
นงรัตน  ศรีพรหม. “โรงเรียนกับการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูปกครองและชุมชน”,  

วารสารขาราชการครู. 21, 2 (ธันวาคม 2543-มกราคม 2544) : 21-24. 
นโยบายและแผน, กอง.  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  แนวทางการดําเนนิงาน 
                   ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ :  คุรุสภาลาดพราว,  2543. 
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บานทอเมืองลัง,  โรงเรียน.  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชยีงใหม. รายงานการประเมิน 
                   ตนเอง  ประจําปการศึกษา  2545. เชียงใหม : 2546. (อัดสําเนา) 
บานหนองบวัหลวง, โรงเรียน.  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง. รายงานการพัฒนา 
                   การจัดการศึกษา และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ปการศึกษา 2543. เชียงใหม :   
                   2544. (อัดสําเนา) 
ประเวศ  วะส.ี  จุดประกายปฏิรูปการเรียนรูสูสหัสวรรษใหม.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2543. 
ปจฉิมา  มูลเมือง. บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) กับการสงเสริมและอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง.  เชียงใหม  : 
                   การคนควาแบบอิสระ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
ปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน), สํานักงาน.  การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบญัญัติ- 
                  การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ :  บุญศิริการพิมพ , 2544. 
พงษศักดิ์  ฉัตรเตชะ.  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีปา 

อนุรักษ  พื้นท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม  : 
                   การคนควาแบบอิสระ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2540. 
พจนี  เทยีมศักดิ์. “ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน”, วารสารขาราชการครู. 21, 1    
                   (ตุลาคม-พฤศจิกายน  2543) : 14-17 
พิมพศิริ  นาประเสริฐ. ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ  : วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2543. 

ภาณวุัตน ภักดวีงศ. “ความสมัพันธระหวางโรงเรียน ประชาชน ชุมชน : ยุทธศาสตรหนึ่งใน 
                   การประกันคุณภาพการศึกษา”,  วารสารขาราชการคร.ู 18 , 4 (เมษายน-พฤษภาคม   
                   2544)  :  42-47. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540.  กรุงเทพฯ :  สํานักงานคณะกรรมการ 
                   การประถมศกึษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ,  คุรุสภาลาดพราว, 2541. 
ราชกิจจานุเบกษา.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ :  สํานักงานปฏิรูป 
                   การศึกษา (องคการมหาชน),  2542. 
รุง  แกวแดง.  “การบริหารการศึกษาในรูปคณะกรรมการ”,  คูมือการอบรมกรรมการศึกษาโรงเรียน 

ประถมศึกษา.  พิษณุโลก  :  สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดพิษณุโลก, 2525. 
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รุงเรือง สุขาภิรมย.  “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ 
                   ในระดับสถานศึกษา : ประสบการณจากนานาประเทศ”, วารสารวิชาการ. 4, 2  
                   (กมุภาพันธ  2544) :  8 –14. 
ลําเพย  เยน็มนสั. บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา   ในทัศนะของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ :  วิทยานพินธ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2542. 

วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช.  การพัฒนาหลักสตูรสานตอท่ีทองถิ่น.  กรุงเทพฯ :  เลิฟแอนดลิพเพรส,  
                   2542. 
วิชาการ,   กรม.  คูมือการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียน. กรุงเทพฯ : การศาสนา,   
                   2542. 
________ . คูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู. กรุงเทพฯ :  คุรุสภาลาดพราว, 2545. 
________ . แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพราว, 2545. 
________ . หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :  ไทยรมเกลา,  2544. 
ศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน.  การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กประถมศึกษา   โรงเรียน 
                   บานประตปูา  อําเภอเมืองลําพนู.  เชียงใหม :   การคนควาแบบอิสระ  ศึกษาศาสตร- 
                   มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,  2542. 
ศึกษาธิการ,  กระทรวง.  คูมือการปฏิรูปการศึกษา  ในแนวทางปฏิรูปสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนใน 
                   อุดมคติ   ตามองคประกอบท่ีกําหนดไวในบญัญัติ 10  ประการ.  กรุงเทพฯ  :   
                   กรมการศาสนา,  2539. 
________ . ชดุฝกอบรมการปรับกระบวนทัศนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ  :   

ม.ป.ท.,  2546. 
________ . เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียน. กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที.,            
                  2540. 
ศึกษานิเทศก, หนวย.   สํานักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการ 
                  การประถมศึกษาแหงชาต.ิ   แหลงเรียนรูในสถานศึกษาและชุมชน. กรุงเทพฯ :   
                  กรมการศาสนา,  2545. 
สกล  สกลเดช. “ครู กับ  Good Gorvernance”, วารสารวิชาการ. 20 , 1 (ตุลาคม–พฤศจิกายน 2542) : 
     27–30. 
สบเปงวิทยา, โรงเรียน   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม.  รายงาน 
                   การสรางและพฒันาระบบประเมินตนเองในโรงเรียน. เชียงใหม :  2543. (อัดสําเนา) 
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       ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ - นามสกุล                นางอารีรักษ     ชัยเพ็ชร 
 
วัน  เดือน  ปเกิด                       4   สิงหาคม  2496 
 
ท่ีอยูปจจุบัน                       36 หมู 5 ตําบลขี้เหล็ก   อําเภอแมริม  จังหวัดเชยีงใหม  50180  
 
ประวัติการศึกษา                        พ.ศ.2512   มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดาราวิทยาลยั 

         พ.ศ.2516   ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา   วิทยาลัยครูเชียงใหม 
                         พ.ศ.2518   ประกาศนยีบัตรวชิาการศึกษาชัน้สูง  วิทยาลัยครูเชียงใหม 
                         พ.ศ.2530   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัยครูเชียงใหม 
 
 ประสบการณการทํางาน           พ.ศ.2518     ครูตรี  โรงเรียนบานแมขา   

   อําเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม 
                        พ.ศ.2522    อาจารย 1  โรงเรียนบานหนองบัวหลวง 
          อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม 

                                     พ.ศ.2526     อาจารย 2  โรงเรียนบานแมขะจาน    
                                          อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม 

                       พ.ศ.2540     อาจารย 3  ระดับ 7 โรงเรียนบานแมขะจาน    
                            อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม   
                       พ.ศ.2541     อาจารย 3  ระดับ 8 โรงเรียนบานแมขะจาน   
                                           อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม 
                       พ.ศ.2544 – ปจจุบัน  อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนรํ่าเปงวิทยา   
                                           อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม      
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