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กมลทิพย ์ ค  ำใจ. 2551. กำรจดักำรเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่ำเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันำเศรษฐกิจ 
 และสังคมภำคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ 
กำญจนำ  สุระ. 2551.  กำรจดักำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภำพทรัพยำกรมนุษยต่์อกำรยกระดบัเศรษฐกิจ 
 และสังคมของภำคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
 วจิยัแห่งชำติ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์. 2549. รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร 
               ประจ าปี  กรุงเทพฯ : แอร์บอนพร้ิน, 2550 
จุมพล หนิมพำนิช และบุญศรี พรหมมำพนัธ์ุ.2547.บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ 
           ส่งเสริมธุรกจิชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ. 
ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต ์และคณะ 2548. โครงการ การวจัิยเพือ่เพิม่ศักยภาพการแข่งขันของ

วสิาหกจิชุมชนและการเช่ือมโยงกบัวสิาหกจิรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลกั เพือ่ให้
เกดิล าดับช้ันการพฒันาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยัง่ยืน. คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่. (ระหวำ่ง ตุลำคม 2548 – กนัยำยน 2551). 

ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต ์และคณะ 2548. โครงการการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์
ระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการพฒันาภูมิภาคทั้งในประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (GMS)  คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ (ระหวำ่ง  
ตุลำคม 2547 - กนัยำยน 2552). 

นที เนียมศรีจนัทร์. 2545. ประโยชน์ทีค่าดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลงัส้ินสุดการ
วจัิย : มุมมองของผู้ก าหนดนโยบายการวจัิย. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 

ประเวศ วะสี และคณะ. 2548. การจัดการความรู้เพือ่ประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชีพแบบบูรณา
การเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน. สถำบนัส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้เพื่อ 

 สังคม (สคส.). 
วรศกัด์ิ  ทุมมำนนท.์  2550. ถึงเวลำแลว้ส ำหรับมูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value  
Added).http://account.acc.chula.ac.th/seminar/seminar_42.doc.  
 
วไิลลกัษณ์ กิติบุตร. 2551.  กำรจดักำรกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงแผนชุมชนในกำรยกระดบักำรพฒันำ 
 ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จำกรำกหญำ้สู่รำกแกว้. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 

http://account.acc.chula.ac.th/seminar/seminar_42.doc
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วรีะศกัด์ิ  สมยำนะ. 2551.  กำรจดักำรกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำเศรษฐกิจและสังคม ของภำคชนบท 
 และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
วรีะศกัด์ิ  สมยำนะ. 2551.  กำรจดักำรกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงและพฒันำนกัวจิยั ต่อกำรพฒันำ 
 เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกิจ.2550. คู่มือการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง 
              มูลค่าเชิง เศรษฐศาตร์ (EVM) มาใช้พฒันารัฐวิสาหกจิระยะที ่2.  
ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ.2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, ส ำนกั

มำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวชิารการ 
 ประเมินเพือ่พฒันา : Evaluation for Development), หลกัสูตรประกำศนียบตัรบณัฑิต

กำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจดักำร 
กองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 

ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ.2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, ส ำนกั
มำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวชิาการจัดการ
ธุรกจิชุมชน : Community Business Management), หลกัสูตรประกำศนียบตัรบณัฑิต
กำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจดักำร 
กองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 

ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรศึกษำ.2545. ส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฎั, กระทรวงศึกษำธิกำร, ส ำนกั
มำตรฐำนอุดมศึกษำ, ทบวงมหำวทิยำลยั, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวชิาการจัดการ
และการวางแผนธุรกจิ (Business Management and Planning), หลกัสูตร
ประกำศนียบตัรบณัฑิตกำรจดักำรและกำรประเมินโครงกำร ตำมโครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพบริหำรจดักำร กองทุน.  

อำรี วบิูลยพ์งศ ์ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต.์ 2548 “บ่มเพาะนวตักรรมการเกษตรชุมชน” ศูนยว์จิยัเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทำงเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ และคณะเศรษศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่. 
(ระหวำ่ง 1 มกรำคม – 14 ธนัวำคม 2548) (11 เดือน 14 วนั) 

 
อำรี  วบิูลยพ์งศ ์ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต.์ 2547 “การพฒันานักวจัิยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพือ่

ยกระดับวสิาหกจิชุมชนระยะที ่1: ภาคเหนือตอนบน” ศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
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เกษตร คณะเกษตรศำสตร์ และคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. (ระหวำ่ง 15 
กนัยำยน 2546 - 15 ธนัวำคม 2547) (15 เดือน) 
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