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บรรณานุกรม 

 
 
กรรณิกา  ชมด.ี การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการพฒันาทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณี

โครงการสารภ ีตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน.ี ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542. 

กุลธน  ธนาพงศธร.  การจัดการเบื้องตน.  เอกสารชุดฝกอบรม หลักสูตรสูเสนทางนักบริหารสาขา       
วิชาวิทยาการจัดการรวมกับสํานักการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 

                      2534.   
กิดานันท  มะลิทอง.  เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพ:เอดิสันเพลสโพรดักส, 

2536. 
_______________.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม . จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
โกศล   ปราคํา  “ระเบียบวาระการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา คร้ังที่ 8/ 2547 ” .จากครู    

หลังมาพัฒนาเปนครูเคล่ือนท่ี  ICT  สู E หลังเขา. แมฮองสอน : สํานักงานเขต พื้นที่    
การ ศึกษาแมฮองสอน เขต 1,2547. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 – 2549.  กรุงเทพ:
บริษัทพัฒนาหลักสูตร, 2545. 

________________________________ (2543:3-6). เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
   การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.    www.nec.go.th ( 26 Feb 2005) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. การจัดนวัตกรรมและสารสนเทศ.  กรุงเทพ:แอสแอนดจี
กราฟฟค, 2546. 

______________________________. เอกสารสาระการเรียนรูประกอบชุดวิชาการพัฒนาการ
บริหารสถาบันการศึกษา.  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ,  2546. 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา ราชภัฏราชนครินทร,  สถาบันเอกสาร
สาระการเรียนรูประกอบการศึกษาชุดวิชาหลักเทคนิกการบริหารและการวางแผน.  
สํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ,  2546. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  สํานักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549)http://www.nesdb.go.th.และกระทรวงศึกษาธิการ.  
ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด. กรุงเทพ:บริษัทพิมพดีจํากัด,  2543. 

http://www.nesdb.go.th/
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เจิมศักดิ์ ปนทอง. การระดมประชาชนเพื่อพัฒนาชนบท. การศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมไทย กรุงเทพ ฯ : 
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. 

ฉอาน วุฒิกรรมรักษา. ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการสรางงานในชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการที่ไดรับรางวัลดีเดนของตําบลคุง
พยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี . ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526. 

บัณฑิตวิทยาลัย.  คูมือการทําวิทยานิพนธ ฉบับปรับปรุง ป 2547.  เชียงใหม:มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม,  2547. 

พงษศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ.พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. www.benjama.ac.th   
  (23  Feb 2005) 

พะยอม  วงศสารศรี.  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพ:โรงพิมพพรานนกการพิมพ,  2531. 
ภาสกร   เรืองรอง.พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.http:/thaiWBI.com.  

  (23 Feb 2005) 
มาลัย  หุวะนันท  ท่ีระลึก วัยวุฒิบริบูรณ 60 ป  โรงพิมพสมาคมสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

จุฬา ซอย 2 พญาไท  กรุงเทพมหานคร, 2514. 
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,  สถาบัน.  เอกสารสาระการเรียนรูประกอบชุดวิชา ผูนําทางการศึกษา.  

สํานักพัฒนาการฝกหัดครูสํานักงานสถาบันราชภัฏ  กระทรวงศึกษาธิการ,  2546. 
วราวุธ  วุฒิ. สภาพและปญหาการใชหองปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน.  การคนควาอิสระ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542. 

วิจัยทางการศึกษา,  กอง.  กรมวิชาการ.  กระทรวงศึกษาธิการ.  รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.  
กรมวิชาการ.  พิมพคร้ังที่1, 2544. 

วิจัยทางการศึกษา,   กอง.  กรมวิชาการ.  กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษา 
สภาพการนําคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน.  กรมวิชาการ, 2541. 

วิจิตร  ศรีสะอาน, ทองอินทร  วงศโสธร  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา : ประมวล
สาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา     หนวยที่  8 - 9  บัณฑิตศึกษา   สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 
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ศุจีภรณ  อาจนาเสียว. สภาพและความตองการดานเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียนนํารองการ
ปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดเชียงราย.    วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
2)พ.ศ.2545. กรุงเทพ:โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  2546. 

สมพงศ  เกษมสิน. การบริหาร.  พิมพคร้ังที่ 7 กรุงเทพมหานคร  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2523   
สมศักดิ์   คงเที่ยง. ชุดการสอบประมวลความรู. เชียงใหม. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.  (อัดสําเนา) 
เสมอ นาสอน. การบริหารโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ 

วิทยานิพนธ. ปริญญามหาบัณฑิต คณะศกึษาศาสตร กรุงเทพ ฯ : อักษรบัณฑิต, 2540. 
เสริมศักดิ์  วิศาลงกรณและคณะ.  ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพ:สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541. 
เสริมศักดิ์  วิศาลงกรณและคณะ.  รายงานการวิจัยเร่ืองการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา.  กรุงเทพ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541. 
อคิน รพีพัฒน. การมีสวนรวมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยใน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพ ฯ : ศูนยนโยบายสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 

อธิปตย  คล่ีสุนทร, ดร. แผนการใช ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา:ความฝนท่ีไปถึงได.หนังสือพิมพมติ
ชนรายวัน ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2546. 

อุทัย บุญประเสริฐ. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน . กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544. 

อุนตา นพคุณ. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาในการศึกษากับการมีสวนรวม
ของประชาชน. กรุงเทพ ฯ : สารมวลชน, 2528. 

อํารุง   จันทรวานิช. “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” กระทรวงศึกษาธิการ 
   109 ป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2544. 

Boone,Louis E.,Kurt,David L. MANAGEMENT.4thed..New York : Mc Graw-Hill Inc., 1992 
Dale, Ernest., MANAGEMENT : Theory and Practice. New York : Mc Graw – Hill 
      Book Compant.,1965 
Daughtrey, Anne,Scott., Ricks, Betty Roper., COMTEMPORARY SUPERVISION :  
      Managing People and Technology. MC Graw – Hill International Edition., 1989. 
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Heady,Ferrel., PUBLIC ADMINISTRATION : A Comperative Perspective. 
   2nded.,New York and Basel : Marcel Dekker, Inc.,1979. 
Hersey, Paul., Blanchard, Kenneth H., MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL 

  BEHAVIOR. Englewood cliffs, New Jersey. : Prentice-Hall,Inc.,1972. 
Lewis,James,Jr,. LONG-RANGE AND SHORT – RANGE PLANNING FOR 
Simon,Smithberg and Thomson, PUBLIC ADMINISTRATION. New York : Alfred A.  
                  Knopf.,1950. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ-นามสกุล        นายโกศล   เชาวเลขา   
 
วัน เดือน ป เกิด    8  ธันวาคม  2501 
 
ท่ีอยูปจจุบัน        195  ถนนชัยสงคราม  ซอย 2  หมูที่ 1 ตําบลเวียงใต  อําเภอปาย   

จังหวดัแมฮองสอน 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2515 ประถมศึกษาปที่ 7  โรงเรียนบานผาบอง    

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนหองสอนศึกษา     
พ.ศ. 2520 ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  

วิทยาลัยครูเชยีงใหม    
พ.ศ. 2522 ประกาศนยีบตัรการศึกษาชัน้สูง(ป.กศ.สูง)  

วิทยาลัยครูเชยีงใหม    
พ.ศ. 2527 ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกศลิปศึกษา วิชาโทพลศึกษา)

วิทยาลัยครูเชยีงใหม   
พ.ศ. 2547 ประกาศนยีบตัรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
 

 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2522 ครู 2 โรงเรียนบานไมฮุงปางมะผา สังกัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน   
พ.ศ. 2527 รกน.ครูใหญโรงเรียนบานหวยปมฝาด สปอ. เมือง  

สปจ.แมฮองสอน    
พ.ศ. 2529 ครูใหญโรงเรียนศูนยปางมะผาในโครงการตาม 

พระราชดําริสปอ.เมือง สปจ.แมฮองสอน  
พ.ศ. 2533 อาจารยใหญโรงเรียนศูนยปางมะผาในโครงการตาม 

พระราชดําริสปอ.เมือง สปจ.แมฮองสอน อาจารยใหญ 
พ.ศ. 2534 โรงเรียนบานนาจลอง  สปอ. ปาย  สปจ.แมฮองสอน    
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พ.ศ. 2540 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมปง สปอ.ปาย   
สปจ.แมฮองสอน    

ปจจุบัน   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานแมปง อําเภอปาย  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1            
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