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สมภพ คชินธนานันทน. 2541. การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของขาราชการ 
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 พิมพคร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สุมณฑา  พรหมบุญและคณะ. 2550. “การเรียนรูแบบมีสวนรวม” หนา 34 รวบรวมโดย 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโอเดียนสโตร 



 203

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม. 2549. ขอมูลองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม. 
 [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา http://www.e.chiangmai.go.th/echiangmai/service/ 
 blance_list.php?office (2 ตุลาคม 2549) 
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา.2545. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ,  
 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรูดวยตนเอง  
 ชดุวิชารการประเมินเพื่อพัฒนา: Evaluation for Development), หลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพ่ิม 
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สํานักงานมาตรฐานการศึกษา.2545. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ,  
 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการ 
 จัดการธุรกิจชุมชน : Community Business Management), หลักสูตร  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่ม
 ประสิทธิภาพบริหารจัดการ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545. 
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา.2545. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ,  
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ กองทุน.  
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