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บรรณานุกรม 
 
 
กองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ . วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :          

โรงพิมพก์ารศาสนา, 2542. 
ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร และคนอ่ืน ๆ. เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดวิชาผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพฯ 

: ส านกังานพฒันาการฝึกหดัครู, 2545. 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการเรียนรู้. 

กรุงเทพฯ : มปพ., 2543. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกังานนายกรัฐมนตรี. สกศ. กับการพัฒนาการศึกษาไทย. 

กรุงเทพฯ : บริษทัพิมพดี์, 2545. 
จินตนา กนัธะวงั. รายงานผลการน าร่องการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองการวิจัย             

ในช้ันเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่ :             
มปพ., 2546. 

จิราพร พงศอ์าจารย ์และคณะ. การวิจัยเพื่อวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนบ้านป่าสัก อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พษิณุโลก. พิษณุโลก : มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2547. 

จุฬาลกัษณ์ ระดม. รายงานผลการน าร่องการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองการวิจัย         
ช้ันเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มปพ., 2546. 

เฉิดศกัด์ิ ชุมนุม. การนิเทศโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์โดยวธีิการทางคุณภาพโรงเรียนท่าขาม อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี. ราชบุรี : 
มปพ., 2540. 

ชนาธิป พรกุล. แคทส์รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 

ดิเรก พรสีมา. ปฏิรูปการศึกษาไทยท าอย่างไร. กรุงเทพฯ : ส.รุ่งทิพย ์ออฟเซ็ท, 2543. 
ทิศนา แขมมณี. นวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ของครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : โครงการต าราและ

เอกสารทางวชิาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 
ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่น ้ า. การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์. 
เพชรบูรณ์ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2547. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
นุจรี ผิวนวล. รายงานผลการน าร่องการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองการวิจัย                 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มปพ., 2546. 

นคร บุญมา. รายงานผลการน าร่องการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองการฝึกอบรมครู    
ในโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มปพ., 2546. 

ประเวศ วะสี. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543. 

ปาริชาติ สุทธิเวทย์. รายงานการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ือง E-learning รูปแบบ   
การเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ (พายัพ) อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . 
เชียงใหม่ : มปพ., 2546. 

พิทยาภรณ์ มานะจุติ และคณะ. การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้านการนิเทศ
ภายใน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่               
โดยใช้การวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2547. 

รุ่ง แกว้แดง. คู่มือโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. นนทบุรี : แคนดิค          
มีเดีย, 2546. 

เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ส านักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือโครงการสนับสนุน                
การฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. นนทบุรี : แคนดิค มีเดีย, 2546. 

เลขา ปิยะอจัฉริยะ. รายงานการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและระดมความคิด เพื่อหาแนวทาง           
ขยายผลโครงการน าร่องโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. 
กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิชัน่, 2545. 

-------------. รายงานผลการด าเนินโครงการน าร่องระดับชาติ สถานภาพการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนน าร่อง : บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายล าดับ 10. กรุงเทพฯ : 
พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 

เลขา ปิยะอจัฉริยะ และนงลกัษณ์ วิรัชชัย . แนวทางวิจัยปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนปฏิรูป           
การเรียนรู้ เพือ่พฒันาคุณภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ : มปพ., 2544. 
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เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงาน กระทรวงศึกษาธิการ . รายงานผลการด าเนินงานโครงการ             

น าร่องระดับชาติ ยุทธศาสตร์และผลการด าเนินงาน : บทเรียนจากการบริหารจัดการ         
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนล าดับ 28. กรุงเทพฯ :             
พริกหวานกราฟฟิค, 2547. 

สกล แกว้ศิริ. กระบวนทัศน์ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์, 2547. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา . มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี                     
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547. 
กรุงเทพฯ : มปพ., 2547. 

-------------. จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา “รู้รอบ รอบรู้” ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2546. 
กรุงเทพฯ : ศูนยข์อ้มูลประกนัคุณภาพ., 2546. 

สภาสถาบนัราชภฏั ส านกังานและส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั . ชุดวิชาการวิจัย
ชุมชน. กรุงเทพฯ : เอส อาร์ พร้ินต้ิง, 2545. 

สภาสถาบนัราชภฏั. ส านกังานพฒันาวิชาชีพครู. กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครู 5 ปี. 
เอกสารประกอบการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ, 
2544. เอกสารอดัส าเนา. 

โสภาพรรณ ช่ืนทองค า. รายงานการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสันก าแพง อ าเภอ                 
สันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มปพ., 2546. 

สุมนฑา พรหมบุญ. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ               
การศึกษาแห่งชาติ, 2541. 

อารี หลวงนา และคณะ. การวิจัยเพื่อวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูป          
การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยางน้อย อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี :          
มปพ., 2547. 

อมร ไชยแสน และคณะ. การวิจัยเพื่อวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู เพื่อปฏิรูป      
การเรียนรู้ โรงเรียนท่าม่วงวทิยาคม อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอด็. ร้อยเอด็ : มปพ., 2547. 




