
 ๑๓๒ 

บรรณานุกรม 
 
กชกร  ชิณะวงศ ์และคณะ.  ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่.  เล่มท่ี ๑๗ “คืนโรงเรียนสู่ชุมชน”  เช่ือม

สายใยชีวิต  และการเรียนรู้,  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, ส านกังาน
ภาค. ธนัวาคม  ๒๕๔๗. 

กรรณิการ์  แยม้เกษร. การสอนที่ตอบสนองชีวิตจริง. (Authentic Learning) เอกสารประกอบ 
 การบรรยายเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน.   (เอกสารอดัส าเนา) ๒๕๓๙. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน. 
 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : ประสานการพิมพ.์  ๒๕๔๓. 
กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ . ท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตร .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา
  ลาดพร้าว  ๒๕๓๙. 
----------.  หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน . กรุงเทพฯ  : โรงพิมพคุ์รุสภา  ๒๕๔๕. 
กรมวิชาการ.  คู่มือการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. เอกสารประกอบ
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้น  พุทธศกัราช ๒๕๔๔.     
กรมวิชาการ.    สรุปผลการประชุมสัมมนาเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่พึงประสงค์.
 กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๓๘. 
กองพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน.   คู่มือการพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น. 
 ฉบบัปรับปรุง.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์. ๒๕๔๓. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ส านักงาน. ส านักนายกรัฐมนตรี . การศึกษาในวิถีชุมชน : 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบัชุมชนใน
 การจดัการศึกษา. ๒๕๔๙. 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต.  แนวทางการสร้างกระบวน 

การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน .  กระทรวงศึกษาธิการ. กาฬสินธ์ุ :                  
โรงพิมพป์ระสานการพิมพ.์   ๒๕๔๓. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน: มิติจรัสแสงต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ 
 ประถมศึกษา. เอกสารสรุปผลการสัมมนาของนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา สาขานิเทศ 
 การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   ๒๕๓๔ . 
 

 



 ๑๓๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์ .  การพัฒนาหลักสูตร.  หลักการและแนวปฏิบัติ .  กรุงเทพมหานคร :                              

โรงพิมพอ์ลีนเพรส .  ๒๕๓๙. 
ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์.   แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว . www.rdi.ac.th                    

วนัท่ี  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๐. 
ชอบ  เข็มกลัด และโกวิทย์  พวงงาม.  การวิจัยปฏิบัติการอย่างมี ส่วนร่วมเชิงประยุกต์ .    

กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพเ์สมาธรรม.  ๒๕๓๗. 
ทวีศกัด์ิ  นพเกษร.  วิกฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กบับทบาทวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดเวที
 ประชาชน.  คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต.
 กรมการปกครองและส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั.  ๒๕๔๑. 
นรินทร์ชยั  พฒันพงศา.  การมีส่วนร่วม :  หลกัการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตวัอยา่ง . เชียงใหม่ : 

๕๙๘  Print.  ๒๕๔๖. 
บันลือ  พฤกษะวนั (ศ.).  ยุทธศาสตร์การสอนตามแนวหลักสูตรใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์                

ไทยวฒันาพานิช  จ  ากดั.  ๒๕๓๔. 
ประเวศ วะสี.   การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือแก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน. สานปฏิรูป หนา้ ๖๐– 
 ๖๓. กรุงเทพฯ.  ๒๕๔๓. 
-------------- .  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเน่ืองในการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรม .
 ณ. จงัหวดันครราชสีมา  เร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้น. ๒๕๓๓   
 ------------- .  คนดีศรีสังคม 2538. บริษทัอมรินทร์ พร้ินต้ิงกรุ๊ป จ ากดั.  ๒๕๓๘. 
--------------. ปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษทัสร้างส่ือ จ ากดั.  ๒๕๓๙. 
ประพนัธ์  ผาสุกยดื (ดร.) .  การจัดการความรู้  ฉบับมือใหม่หัดขับ.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพใ์ยไหม.  
 ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. ส านักพิมพ์มูลนิธิ               

พุทธธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๒ . ๒๕๔๒. 
ไพรัช  ใหม่ชมพู และคณะ.  โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือท้องถิ่นระดับโรงเรียน.  ในพื้นท่ีอ าเภอ
 เชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่.  รายงานวิจยัเพื่อท้องถ่ินฉบบัสมบูรณ์  ส านักงานกองทุน
 สนบัสนุนการวจิยั  (สกว).  ธนัวาคม  ๒๕๔๖ . 
รัตนะ  บวัสนธ์ิ.  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น.: 

กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในเขตภาคกลางตอนล่าง. วิทยานิพนธ์ กศ.ด. มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. ๒๕๓๕. 

http://www.rdi.ac.th/


 ๑๓๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
รัตนะ  บวัสนธ์ิ.  บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น.  วารสาร
 การศึกษาแห่งชาติ. ๒๔ . ๒๕๓๓. 
วชิยั  ดิสสระ. การพฒันาหลกัสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ  : สุวริียาสาสน์. ๒๕๓๕. 
วรีะ  รัตนศิริกุลชยั และคณะ. ภูมิปัญญาจังหวดัอุตรดิตถ์. ม.ป.ท. ๒๕๔๔. 
รุ่ง   แกว้แดง.  ปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน.  ๒๕๔๐. 
วรทตั  ลยันนัทน์.  การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ.
 ๒๕๔๕. 
วฒันาพร  ระงับทุกข์ .  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 พุทธศักราช  ๒๕๔๔.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟริก. ๒๕๔๕. 
สถาบนัชุมชนท้องถ่ินพฒันา.  รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนกระบวนการ                  

มีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต าบล.  สนบัสนุนโดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  ๒๕๔๒. 

สงบ   ลกัษณะ. หลกัสูตรท้องถิ่น. ปฏิรูปการศึกษา. ๑(๘). หนา้ ๖. ๒๕๔๒. 
สงดั   อุทรานนัท.์  พืน้ฐานและหลกัการพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิ์ตรสยาม. ๒๕๒๗. 
-------------- .  พืน้ฐานและการพฒันาหลกัสูตร.  กรุงเทพฯ  .  วงเดือนการพิมพ.์ ๒๕๔๗. 
สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ.  หลกัสูตรท้องถิ่น.     http://www.vijai.org/articles_data/show  

 วนัท่ี  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙. 
สมพร มอญโพพาน (ดร.) ประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 
 www.rdi.ac.th    วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ . 
เสน่ห์  จามริก. แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย บทวิเคราะห์เบื้องต้น . กรุงเทพฯ : สถาบนัชุมชน

ทอ้งถ่ินพฒันา. ๒๕๓๗. 
เสรี พงศ์พิศ .  (บทบรรณาธิการ)  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน . 
 กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป จ ากดั. ๒๕๓๙. 
-------------- . และคณะ. ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือปวงชน.  กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุน

งานวจิยั.  ๒๕๓๘. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒.          

ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา. เล่ม ๑๑๖  ตอนท่ี ๗๔  ก  ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๔๒. 
 

http://www.rdi.ac.th/


 ๑๓๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา.  ๒๕๔๑. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการ จัด
 การศึกษา . ม.ป.ท. ๒๕๔๑. 
ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
๒๕๔๔. 

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั. รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ระยะที่ ๑
การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”. กรุงเทพฯ : ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั. ๒๕๔๓. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการวิจัย เร่ืองแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๑. 

ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน.  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๔๙-๒๕๕๑).   องค์การ
 บริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่   (เอกสารของส านักงาน)  
 ๒๕๔๙. 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ . กรุงเทพฯ :                         

โรงพิมพล์าดพร้าว. ๒๕๔๓. 
หอม   คลายานนท์.  หลักการพื้นฐานของหลักสูตรและการสอน.  แปลจาก Basic Principle of 

Curriculum and Instruction ของ Ralph W.Tylor. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ.                
กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา.   ๒๕๓๔. 

องักูล   สมคะเนย์. สภาพและปัญหาการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
 ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๓๕. 
อุดม   เชยกีวงศ์.  หลักสูตรท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้.  เอกลักษณ์หนังสือดี. 
 กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ.  ๒๕๔๕. 




