บรรณานุกรม

61

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2546). คู่มือการบริ หารสถานศึกษาขึนพืนฐานทีเป็ นนิติบุคคล. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์กรรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2549). รายงานการวิจัยเรื อง การกระจายอํานาจทางการศึกษาของ
ประเทศอังกฤษ. กรุ งเทพฯ : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2548). สู่ ทิศทางใหม่ การบริหารการศึกษา. กรุ งเทพฯ : ก้าวใหม่.
ณัฐวุธ หลวงธิ จา. (2549). การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้ านโป่ งแดง
อําเภอทุ่งหัวช้ าง จังหวัดลําพูน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม (การบริ หารการศึกษา). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธร สุ นทรายุทธ. (2551). การบริ หารจัดการเชิ งปฏิรูป ทฤษฎีวจิ ัยและการปฏิบัติการทางการศึกษา.
กรุ งเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.
ธี รวุฒิ เจริ ญรัมย์. (2544). แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับบทบาทหน้ าทีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา).
กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
ธี ระ รุ ญเจริ ญ. (2547). รายงานการศึกษา เรื อง สภาพปัจจุบันสภาพปัจจุบันและปั ญหาการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน. กรุ งเทพฯ :
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา.
บุญชม ศรี สะอาด. (2545). การวิจัยเบืองต้ น. พิมพ์ครั=งที> 7. กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสาส์น.
ปนิดา ปั นดอน. (2553). การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในการจัดการ
โรงเรียนแม่ ตืนวิทยาคม อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่ . วิทยานิพนธ์ กศ.ม
(การบริ หารการศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิศาล สร้อยธุ หรํ>า และคณะ. (2551). แนวทางการบริ หารโรงเรียนนิติบุคคล. กรุ งเทพฯ :
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ.
รุ่ งเรื อง สุ ขาภิรมย์. (2549). รายงานการประชุ มรับฟังความคิดเห็น เรือง การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา
ของเอกชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน พ่ อแม่ ผ้ ูปกครอง และการศึกษาทางเลือก.
กรุ งเทพฯ : สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา.
วัลลภ บุญกิตติเจริ ญ. (2547). การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในสถานศึกษา สั งกัดจังหวัดฉะเชิ งเทรา. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา).
ฉะเชิงเทรา : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎราชนคริ นทร์ .

62
สมเดช สี แสง. (2547). คู่มือมือการบริ หารโรงเรียนสถานศึกษาขันพืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่ งชาติ. ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู ้ดา้ นระเบียบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครู .
สังพร ศรี เมือง. (2544). การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สั งกัดสํ านักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชี ยงใหม่ . วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
(การบริ หารการศึกษา). นนทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั=นพื=นฐาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545. กรุ งเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
. (2546). คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน. กรุ งเทพฯ :
องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
. (2547). คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. กรุ งเทพฯ : องค์การรับส่ ง
สิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
. (2550 ก). แนวทางการดําเนินงานขององค์ คณะบุคคลและการมีส่วนร่ วม. กรุ งเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํากัด.
. (2550 ข). แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ คณะกรรมการ
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการบริ หารการศึกษา พ.ศ.2550. กรุ งเทพฯ :
สํานักงานฯ.
. (2552). แนวทางการดําเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี . กรุ งเทพฯ :
ชุมนุม
สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2556). คําเฉพาะเกียวกับการบริ หารราชการแบบ
มีส่วนร่ วม. (ออนไลน์). แหล่งที>มา : ttp://www.opdc.go.th/special.php. 7 มีนาคม 2556.
สํานักงานคณะรัฐมนตรี . (2551). คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิE เวชชาชี วะ
นายกรั ฐมนตรี แถลงต่ อรั ฐสภา วันจันทร์ ที 29 ธันวาคม 2551. กรุ งเทพฯ :
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี .
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. (2552). การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.25522561). กรุ งเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
อนันต์ หวะสุ วรรณ. (2545). การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ . วิทยานิพนธ์ กศ.
ม. (การบริ หารการศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.

63
อุทยั บุญประเสริ ฐ. (2543). รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการบริ หารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรู ปแบบการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน. กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา.
________. (2547). รายงานการวิจัยเรือง บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการบริหารและจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในประเทศทีคัดสรร. กรุ งเทพฯ :
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา. สกศ.
เอื=อจิตร สงวนเหงี>ยม. (2546). การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1. งานนิพนธ์ กศ.ม.
(การบริ หารการศึกษา). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
Caldwell, B. (1990). “School-Based Decision Making and Management : International
Developments. in Chapman,J. (eds.),” School Based Decision Making and
Management. London : Falmer Press.
Carr M. and et al. (1983). “The Effect of Inference Training on Children’s Comprehension
of Expository text, ” Journal of Reading Behavior. 15 (3) : 1 - 8.
Cheng, Y. (1996). School Effectiveness and School - Based Management: A Mechanism for
Development. London : The Farmer Press.
Florida Department of Education. (1998). Strategies for School-Based Management. (Online)
Available : http://osi.fsu.edu/waveseries/html versions/wave 8.htm. 7 March 2013.
Gold, S.E. (2000). “Community Organizing at a Neighborhood High School : Promises and
Dilemmas in Building Parent - educator Partnership and Collaborations,”
Pro Quest Digital Dissertations. 60 (7) : 295.
Heman, J. and Herman, L. (1992). “Educational Administration : School - Based Management,”
Clearing House. 65 (5) : 261 - 263.
Krejcie, R., and Morgan, D. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities,”
Educational and Psychological Measurement. 30 (3) : 607 - 610.
Leithwood, Kenneth and Menzies, T. (1998). “Forms and Effects of School-Based Management
: A Review,” Educational Policy. 12 (3) : 1 - 21.
Likert, R.R. (1961). New pattern of Management. New York : McGraw-Hill.
Mohrman, Susan Albers and Wohlstetter, Priscilla. (1994). School-Based Management :
Organizing for High Performance. San Francisco : Jossy-Bass Publishers.

64
Myers, Dorothy and Stonehill, R. (1993). School - Based Management. (Online) Available :
http://www/ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/baseman.htl. 7 March 2013.
Office of the National Education Commission. (1999). National Education Act of B.E. 2542
(1999). Bangkok : Seven Printing Group.
Schuler, B. (February 1990). “Citizen Participation in Educational Decision - Making,”
Dissertation Abstract International. 51(8) : 2595-A
William, N. (2003). (CD-ROM). Site-Based Management : lts Impact on School DecisionMaking. Abstract from : Ed.D Dissertation of University of Alberta, 1997 No : DAI-A
58/10.

