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กมล ภู่ประเสริฐ์. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัทจ ากดั ก.พล (1996), 2544. 
กมล รอดคล าย. การวิเคราะห ระบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของหน วย
งาน 
 รัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  
 ภาควิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั, 2537. 
กรรณิกา เจิมเทียนชยั. การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค การของ 

 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ ดษุฎีบณัฑิต  
 คณะศกึษาศาสตร์ จฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั, 2539. 
กฤช กระแสร์ทิพย์. การยดึหลักสันตวิิธี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง 

 ในการด าเนินงาน. ม.ป.ท., 2549. (อดัส าเนา) 
กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา. กระทรวงศึกษาธิการชูเศรษฐกิจพอเพียงเล็งเลือก 3 พัน 

 โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม. คมชดัลกึ, หน้า 12, 2550. 
ก าธร กิตตภิมูิชยั. บทบาทของคณะกรรมการกับการบริหารราชการไทย. ศนูย ศกึษา 7  
 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2524): 62-63, 2524. 
กิตมิา ปรีดีดลิก. ทฤษฎีบริหารองค การ. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ  
กิตมิา ปรีดีดลิก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร:  
 อกัษราพิพฒัน์, 2532. 
กีรตวิฒัน์ อคัเส. การด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา  
 สังกัดส านักงานการประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543. 
เกษม วฒันชยั. การปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจร่ีู, 2545. 
 . ธรรมาภบิาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  
 กรุงเทพมหานคร: พิมพ ดี, 2546. 
 .เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ. วารสารด ารงราชานภุาพ 7, 24  
 (กรกฎาคม.-กนัยายน 2550): 60-67, 2550. 
 . ชีวิตพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน.เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2551. 
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 . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน.  
 การศกึษารายสปัดาห์ 7, 315 (340) (11-18 มกราคม 2550), 2550. 
คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. การปฏิรูประบบบริหาร 
 การศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: เซเวน่ พริน้ติง้ กรุ๊ป, 2542. 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ส านกังาน. กระทรวงศกึษาธิการ. คู่มือการบริหาร 
 สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาสนา, 2548. 
คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา. 
 โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าและครูวิทยากรการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหมู่มิตรด้วยจิตอาสา.  
 โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั เพชรบรีุ, 2551. (อดัส าเนา) 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ ส านกันายกรัฐมนตรี. 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549).  
 กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองการพิมพ์, 2544. 
 . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554).  

 กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองการพิมพ์, 2549. 
คณะท างานบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: คณะท างานบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
 สูก่ารเรียนการสอนกระทรวงศกึษาธิการ, 2547. 
 . เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. ม.ป.ท., 2547. 
 . นานาค าถามเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ม.ป.ท., 2547. 
 . แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงเพื่อทดลองใช้ส าหรับช่วงชัน้ท่ี ๒ (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖).  
 ม.ป.ท., 2551. 
 . แนวทางการจัดท าหน่วยการ เรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช้ส าหรับช่วงชัน้ที่ ๓ (ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓).  
 ม.ป.ท., 2551. 
คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ 
 สงัคมแหง่ชาติ. ประมวลค าในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 ภูมิพลอดุลยเดช ตัง้แต่พุทธศักราช 2493–2546 ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง. ม.ป.ท., 2548. 
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โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ. รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน. ม.ป.ท., 2550. 
 โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจ าประเทศไทย. 
โฆษิต ปัน้เป่ียมรัษฎ์. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนา 

 หมู่บ้านชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จดัการออนไลน์  
 (21 มีนาคม 2550), 2550. 
จรวยพร ธรณินทร์. การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.  

 เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง การดนัหลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทกุระดบั. (พฤศจิกายน 2549), 2549. 
 . การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา. สืบค้น เม่ือวนัท่ี  
 10 ตลุาคม 2551. จาก http://www.moe.go.th/charuaypon/works.html, 2551 
จริยา สพุรรณ. การยอมรับเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรในชุมชน 

 บ้านหลุมมะขาม ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา.  
 วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548. 
จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจและสังคม.  
 42, 6 (พฤศจิกายน–ธนัวาคม 2548), 2548. 
 . ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง.สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพ ฯ: เพชรรุ่งการพิมพ์,  
 2552. 
เฉลิม แช มช อย. งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

 กระทรวงศึกษาธิการในภาคใต วิทยานิพนธ ปริญญาดษุฎีบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529. 
ชวน หลีกภยั. ค ากล าวในพธีิเป ดการสัมมนาทางวิชาการ ประจ าป เร่ือง การ
บริหาร 
 จัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยไทย. คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั  
 (20 พฤษภาคม 2542), 2542. 
ชวลิต พทุธรักษา. การบริหารอาคารสถานที่. เอกสารการสอนชดุวิชาการจดัการโรงเรียน 
 ประถมศกึษา หน วยท่ี 7-15. นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2525. 
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ชญัญา อภิปาลกลุ. รูปแบบการพัฒนาการมีส วนร วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ 
 พืน้ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต โครงสร างการกระจาย 
 อ านาจการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาของส านักงานการประถมศึกษา 
 จังหวัดขอนแก น. วิทยานิพนธ ปริญญาดษุฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัขอนแก น, 2544. 
ชาญชยั เพ็ชรประพนัธ์กลุ. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศไทย จากแนวปรัชญาสู่ 

 การน าไปปฏิบัตจิริง. อ้างถึงในส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, 2550. 
ชยัรินทร์ ชยัวิสทุธ์ิ. “การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมตาม 

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ.”  
 วิทยานพินธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542. 
 . การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมตามแนวคิด 

 เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ.  
 วิทยานพินธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545. 
ช านาญ จนัทเหีย้ม. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผู้บริหาร 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ในการด าเนินโครงการ 
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  
 วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา, 2542. 
ณรงค์ฤทธ์ิ ดอนศรี. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการบริหารการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
 การประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะศกึษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543. 
ณฐันิภา คปุรัตน แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงขององค การบริหารการศึกษา.  
 1, 2 (เมษายน-มิถนุายน 2523): 41 – 48, 2523. 
ดรุณี พรประเสริฐ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ข่าวสารเขตพืน้ท่ีการศกึษา.  
 กรุงเทพมหานคร: 4, 22 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2549), 2549. 
เตมิ แย มสรวล. การบริหารการศึกษารูปแบบคณะกรรมการ. กรุงเทพมหานคร:  
 อกัษรสมยั, 2524. 
ทาคาโอะ มิยากาวะ และ คงศกัดิ ์สนัตพิฤกษวงศ . เศรษฐมิตเิบือ้งต น.  

 กรุงเทพมหานคร: รู แจ ง, 1986. 
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ไทยดอทคอม,บริษัท. เศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนสังคมของคนรุ่นใหม่.  
 กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิสยามกมัมาจล, 2550. 
ธงชยั สนัตวิงศ์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2531. 
 . องค การและการบริหาร. พิมพ ครัง้ท่ี 8. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 
2536. 
 . องค การและการบริหาร. พิมพ ครัง้ท่ี 10. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช,  
 2539. 
ธีระ รุญเจริญ. พัฒนาการระบบบริหารการศึกษาไทย. วารสารการศกึษาศาสตร   
 16(3): 16-19, 2537. 
 . สภาพและป ญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศึกษา 
 ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2545. 
 . การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ข าวฟ าง, 2546. 
 . สภาพป จจุบันและป ญหาการมีส วนร วมในการบริหารและจัด
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 2544. 



 223 

บญุชม ศรีสะอาด. รายงานการวิจัยเร่ืองรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ   
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 พิมพ์ครัง้ท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2544. 
 . วัฒนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2549. 
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 224 
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 จฬุาลงกรณ วิทยาลยั, 2540. 
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 . แนวการจัดการเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร:  
 การศาสนา, 2542. 
 . พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 )  

 พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2 พ.ศ.2545. กรุงเทพมหานคร:  
 ครุุสภาลาดพร้าว, 2542. 
 . การพัฒนาสถานศึกษาทัง้ระบบสู่การปฏิรูปการศึกษา. เชียงใหม:่  
 ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเชียงใหม่, 2543. 
 . ปฏิรูปการศึกษา: ก้าวอย่างม่ันใจ. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 2544. 
 . คู่มือการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิตบุิคคล. กรุงเทพมหานคร:  
 องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.), 2546. 
 . พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546. 
 กรุงเทพมหานคร: ครุุสภาลาดพร้าว, 2546. 
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 . สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร 

 จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2550”.  
 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ, 2550 

 . ต้นแบบ บทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิสยามกมัมาจล 
 , 2552. 
 . สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร 
 จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”.  
 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ, 2552. 
สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. ชยันาท:  
 ชมรมพฒันาความรู้ระเบียบกฎหมาย, 2544. 
สมชาย นวารัตน  การท างานเป นกลุ ม. วารสารเทศาภิบาล. 73 (ตลุาคม 2521): 777, 
2521. 
สมพงษ์ จิตระดบั. เดก็ไทยอ่านเขียนไม่ออก ถูกเพียงครัง้เดียว. กรุงเทพมหานคร:  
 มตชินรายวนั., 2550. 
สมพงษ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ ครัง้ท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2526. 
สมพร พงษ์เสถียรศกัดิ์. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการประพฤตตินตาม 
 คุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชัน้ปีที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนา โดยมีการสอนแบบ 
 โยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต,  
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
สมพร เทพสิทธา. ภาวะวิกฤตขิองสังคมไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร:  
 สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์, 2541. 
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สมหมายการพิมพ  
 . การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ า, 2536. 
 . การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ า, 2538. 
สมศรี จินะวงษ์. การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจาย 
 รายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง.  
 วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต, คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 
สมศกัดิ์ ลาดี. ศึกษาการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา 
  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต,  
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 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543. 
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สมหมาย สรศกัดิส์ิทธ์ิ. หลักเศรษฐกิจพอเพียง. ไทยรัฐ. (6 กมุภาพนัธ์ 2550), 2550. 
สมหมาย สาตทรัพย์. ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ 
 พอเพียงของชาวพุทธ: กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก อ าเภอกันทรลักษณ์  
 จังหวัดศรีสะเกษ. ภาคนิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะพฒันาสงัคม  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2546. 
สมหวงั พิริยานวุฒัน์. แผนการศึกษาชาตปิรัชญาการอาชีวศึกษาภายใต้การสนับสนุน 
 ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเฉพาะส านักงานรับรอง 
 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. รายงานการวิจยั, 2549. 
สมาน อศัวภมูิ. การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด.  
 วิทยานิพนธ ดษุฎีบณัฑิต, คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั, 2537. 
 . การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษาในประเทศ 

 สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร:  
 อมรินทร พริน้ติง้แอนด พบัลิชชิ่ง, 2543. 
สยาม บญุสม. (ร้อยเอก). การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการด าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจ 

 ชุมชนแบบพึ่งตนเอง. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะพฒันาสงัคม 
 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2542. 
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่. พืน้ฐานสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: เพชรรุ่งการพิมพ์, 2544. 
สวสัดิ ์สคุนธรังสี. โมเดลการวิจัย กรณีตัวอย างทางการบริหารพัฒนบริหารศาสตร  
 17, 2 (เมษายน 25520): 206, 2520. 
สหทัยา พลปัถพี. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพียง. วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต, คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 
เสรี ชดัแช ม. แบบจ าลอง. ม.ป.ท., 2538. (อดัส าเนา) 
สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. การด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ.  
 กรุงเทพมหานคร: มตชิน, 2541. 
 .“เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ”. บรรยายพิเศษ, 2542. 
 . ใต้เบือ้งพระยุคลบาท. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, 2544. 
 . พระบรมมีปกเกล้า ฯ. กรุงเทพมหานคร: อริยมรรค, 2549. 
 . เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารราชภฏักรุงเก่า ปีท่ี 1 4 (23), 1-11, 2550. 
สขุสรรค์ กนัตะบตุร. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ.  
 กรุงเทพมหานคร: ส านกังานวิจยัแหง่ชาติ, 2550. 
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สชุาดา นนัทะไชย. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์แก้วิกฤตคุณภาพ 

 การศึกษาไทย. สืบค้น เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550.  
 จาก http:// hiptv.mcot.net/player/hipplayer.php?Id=14082, 2551. 
สทุิน ลีปิ้ยะชาต.ิ การจัดการที่ยั่ งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง. สืบค้น เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550.  
 จาก http://onzonde.multiply.com/journal/item/118/118, 2551. 
สทุิพนัธุ์ บงสนุนัท์. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แนวทางการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 และแบบเศรษฐกิจที่เน้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  
 ภาคนิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2549. 
สนุยั เศรษฐ์บญุสร้าง. การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง.  
 กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลกัษณ์, 2551. 
สมุน อมรวิวฒัน์. ทฤษฎีใหม่ คือ การเรียนรู้เพ่ืออิสรภาพของชีวิต. เอกสารประกอบการ 
 สมัมนาโครงการปราชญ์เพ่ือแผน่ดนิ: ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ.  
 สถาบนัพฒันาข้าราชการ พลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2541. 
 สถาบนันโยบายการศกึษา, 2541. 
 . การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญ 

 สถานการณ์. นนทบรีุ: โครงการกิตตเิมธีสาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2547. 
ส านกัเขตตรวจราชการท่ี 13. การส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพียง. โครงการวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน  
 วิทยาเขตสริุนทร์, 2550. (อดัส าเนา) 
ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 1. เครือข่ายสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนาส่ือตามแนวปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง. ตาก: ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 1, 2552. 
ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาพทัลงุ เขต 1. การน าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพียงมาใช้อย่างมีความสุข. พทัลงุ: ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา พทัลงุ เขต 1,  
 2552. 
ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาศรีสะเกษ เขต 4. การน าหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ 

 พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา. ศรีสะเกษ: ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 ศรีสะเกษ เขต 4, 2552. 
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ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด 

 การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. 
 กรุงเทพมหานคร: ครุุสภาลาดพร้าว, 2542. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่ 

 สถาบันการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2549. (อดัส าเนา) 
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู บทบาทของ ก.ค.ในการประสานเครือข่าย 

 การพัฒนาข้าราชการครู, 2538. (อดัส าเนา) 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. การพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
 กลางและขนาดย่อมของไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  
 เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ TDRI ประจ าปี 2542, 2542. 
 . แนวคิดการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม.  
 เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ TDRI ประจ าปี 2542, 2542. 
 . กรอบแนวทางคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, 2546. (อดัส าเนา) 
 . สรุปผลการสัมมนาการพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2548. (อดัส าเนา) 
 . สรุปผลการสัมมนาการพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2548. (อดัส าเนา) 
 . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554), 2550.  
 (อดัส าเนา) 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ. เจาะประเดน็เศรษฐกิจพอเพียง:  
 องค์ความรู้จากงานวิจัย. เอกสารการประชมุวิชาการระดบัชาตขิองสว่นวิเคราะห์ 
 และสงัเคราะห์ผลงานวิจยัภารกิจวิทยาการ. ม.ป.ท., 2550. 
ส านกังานปฏิรูปการศกึษา. สาระส าคัญของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  

 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 .กรุงเทพมหานคร:  
 ส านกังานปฏิรูปการศกึษา, 2542. 
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