
บรรณานุกรม 
 

กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์. (2549). การบริการกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรมการศาสนา. (2535). การพัฒนาการบริหารศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. 
_______. (2540). คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา.          
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 
_______. (2542). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และค าสั่งของ 

 คณะสงฆ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 

_______. (2549). รายงานสรุปผลการจัดอบรมค่ายยุวชนสมานฉันท์และการเสวนาทางศาสนา 
 ในวาระครอบรอบ 100 ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติส าหรับงานวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2 : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
กิติ  ตยัคคานนท์. (2543). เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 เปลวอักษร. 
กาญจนา แก้วเทพ. (2538). การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.ha.or.th/m_01_01.asp ( 2010, September 2). 
เกศรา  รักชาติ. (2549). องค์กรแห่งการตื่นรู้ (Awakening organization). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น  
 จ ากัด. 
ขัตติยา  ขัติยวรา. (2547). การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนา กรณีศึกษา 
 ชุมชนสันติอโศก.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม. (2552). รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเรื่อง 
 “แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย และการจัดงานพิธีมอบโล่
 พุทธคุณูปการ”. กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม,  
 สภาผู้แทนราษฎร. 
 

 

http://www.ha.or.th/m_01_01.asp


199 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

คนึงนิตย์  จันทบุตร. (2532). สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : กลุ่มประสาน  
 งานศาสนาเพื่อสังคม. 
เจนเนตร มณีนาค และคนอื่นๆ. (2546). สร้างองค์กรอัจฉริยะในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : 
 ส่งเสริมการพิมพ.์    
จงกล ศรีวัดปาน. (2551).  การศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการ
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาบริการจัดการ,  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. (2548). การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 เอ็กซเปอร์เน็ท. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2535). 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอ านาจรัฐและ 

 อ านาจการเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชิต  นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร.(2532). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท.  
 ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบลหมู่บ้าน.  
 (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชุติมา  สัจจานันท์. (2548). รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณราการการศาสนากับการศึกษา

ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย . กรุงเทพฯ : ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 

โชติ บดีรัฐ. (2555). การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  

 เพื่อความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์. (2552). ทฤษฎีการจัดการความรู้.  กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 
ตระกูล  มีชัย. (2544). การกระจายอ านาจในประเทศไทย: ความก้าวหน้าและข้อพิจารณา.  
 เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3. ณ ศูนย์ประชุม 
 สหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก, กรุงเทพฯ. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. (2535). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
ติษยภรณ์ ศรีราษฎร์. (2545). การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  
 บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=โชติ%20บดีรัฐ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รัฐประศาสนาศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


200 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน. (2551). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
นันทพร พุ่มมณี. (2548). แนวทางการบริหารจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างในวัด 
 พุทธศาสนาในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
นันทวรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย. (2550). ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธ

ธรรมบทบาทผู้น าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2546). การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 598 Print. 
น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2547). การจัดการความรู้กับคลังความรู้.  กรุงเทพฯ: เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปร

ดักส์. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
บดินทร์ วิจารณ์. (2547). การจัดการความรู้สู่ปัญญาปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท. 
บรรจง  โสดาดี. (2552). ศาสนาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย. 
บัญชา  พงษ์พานิช. (2555, 7 กันยายน). เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,  

สัมภาษณ์. 
บุญช่วย จันทร์เฮ้า. (2544). พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัด  

 ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา, 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บุญทัน ดอกไธสง. (2535). การจัดองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559). (2554,14 ธันวาคม).  
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 (ตอนพิเศษ 152 ง), หน้า 2-8. 

 



201 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท. 
พยอม  วงศ์สารศรี. (2538). องค์การและการจัดการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการ 
 จัดการ,  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  
พยัต วุฒิรงค์. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์กร. วารสารการ 
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 30 (116), หน้า 55. 
พีรสิทธ์ิ  ค านวณศิลป์ และคณะ. (2541). การวิจัยปฏิบัติการ : เครื่องมือนักพัฒนาสังคม.  
 (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น : ภาควิชาพัฒนาสังคม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พรรณธิภา  เอี่ยมศิริปรีดา และคณะ. (2553). ศาสนากับการสร้างสันติสุข : บทบาทของพระสงฆ์ 
 ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนศึกษา,   

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พระครูพิศาลถิรธรรม. (2553). ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี
 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 เชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสุวรรณวรการ. (2553). ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสงัฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ. (2553). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
 ในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ. (2553). ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัด
 นนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระพิทยา เสวกพันธ์ุ. (2548). การนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย :  กรณีศึกษา
 พุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
พระพรหมวชิรญาณ. (2555, 4 กันยายน). กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดยานนาวา         

เขตสาทร กรุงเทพฯ, สัมภาษณ์. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
พระเทพวราลังการ. (2555, 21 กุมภาพันธ์). รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุติ 

สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ      
เขตบางเขน กรุงเทพฯ, สัมภาษณ์. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). (2539). พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
 กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม.  
พระธรรมกิตติวงศ์. (2541). พระสงฆ์กับกรมการศาสนา  ใน กรมการศาสนาสู่ทศวรรษแห่งการ 
 พัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์การศาสนา. 
พระธรรมกิตติวงศ์, ผู้บรรยาย. (2555). เทคนิคการเผยแผ่พุทธศาสนา. (แถบเสียง). กรุงเทพฯ :  
 โครงการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการเขตยานนาวา-สาทรและเขตบางคอแหลม. 
พระธรรมโกศาจารย์ ( ประยูร ธมฺมจิตโต ). (2549). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2541). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. (พิมพ์ครัง้ที ่2). 
 กรุงเทพ : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด.  
พระมหารุ่งเพชร  ชวนปญฺโญ. (2548). ศึกษารูปแบบวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติ

วงค์  (ทองดี สุรเตโช). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาวัชชิระพร อริยวาที. (2549). บทบาที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของพระสงฆ์ต่อสังคม 
ของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พระมหาดร.สุทิตย์  อาภากโร. (2555, 4 กันยายน).  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราม, สัมภาษณ์. 
พระมหาวีรพล  วีรญาโณ. (2555, 9 กันยายน).  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ,  

สัมภาษณ์. 
พระมหาสมรรถชัย  มั่งค ามี. (2552). รูปแบบการจัดองค์การปกครองคณะสงฆ์ไทย. วิทยานิพนธ์ 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  
พระราชรัตนรังสี (ว.ป.วีรยุทฺโธ).  (2547). เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิวัดไทย           

กุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย. 
พระราชสิทธิมุนี วิ. (2555, 5 กันยายน). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เขตพระนคร

กรุงเทพฯ, สัมภาษณ์. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
พระราชญาณกวี.  (2554, 4 ตุลาคม). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ, สัมภาษณ์.  
พระราชญาณวิสิฐ. (2548). การบริหารวัด. (พิมพ์ครัง้ที ่7). นครปฐมฯ: เพชรเกษมการพิมพ.์ 
พระสามารถ อานนฺโท. (2548). ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม . วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร์  
 มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย. 
พระศรีญาณโสภณ. (2546). ก้าวใหม่แห่งคณะสงฆ์ การศึกษาเผยแผ่น าการปกครอง–ก่อสร้าง.
 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจ้ียฮั้ว. 
พระศรศีาสนวงศ์, ผู้บรรยาย. (2555). บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์.
 (แถบเสียง). กรงุเทพฯ : โครงการอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการเขตยานนาวา-สาทร  
 และบางคอแหลม.  
พิชิต ค าพลงาม. (2548). พระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. 
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
พิพัฒน์  พสธารชาติ. (2549). รัฐกับศาสนา บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ.  
 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ศยาม. 
พีรพงศ์  ภักคีรี. (2548). องค์การและนวัตกรรมในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ไพบูลย์ ช่างเรียน. (2523). วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 
ภิญโญ พุมนวน. (2550). การคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550: ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้มาตรการทางอาญาต่อภิกษุซึ่งต้องปาราชิก. 
 วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. (2526). ทฤษฎีการบริหารและจัดการองค์การ.  ชลบุรี : 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์. 
ยุทธนา แซ่เตียว. (2547). การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ : สร้างองค์การอัจฉริยะ.  
 กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 
ยุพาพร รูปงาม. (2545). การส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณ ในการปฏิรูประบบราชการ.  
 ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ภิญโญ%20พุมนวน.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ยุวดี รื่นภาค. (2548). บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศึกษากรณี องค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์.  

รังสรรค ์ ประเสริฐศร.ี (2551). ภาวะผู้น า. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์. 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2531). การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วรัญญู ชายเกตุ. (2545). องค์กรสงฆ์กับการปัญหาความขัดแย้งในพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี 
 วัดพระธรรมกาย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
วิเชียร  สายศร.ี (2543). พระพุทธศาสนากับระบบสมณศักด์ิ : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนะของ
 นักวิชาการพุทธศาสนาและพระนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
วิจารณ์  พานิช. (2546). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สายธุรกิจ. 
วิชิต นันทสุวรรณ และจ านงค์ แรกพินิจ. (2541). บทบาทของชุมชนกับการศึกษา. รายงานการศึกษา
 วิจัยเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2545). การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
 ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ. 
วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2541). การศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์กร และ

การกระจายอ านาจการบริหารงานศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานของกรม

ศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ.  
ศรันย์ ชูเกียรติ. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  กลยุทธ์เพื่อ

ความส าเร็จภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 
ศรินทิพย ์สถีรศิลปิน และคณะ. (2545). รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของ 
 วัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 
 รายงานการวิจัย, กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
 ส านักนายกรัฐมนตรี. 
 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วรัญญู%20ชายเกตุ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รัฐศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศรินทิพย์  สถีรศิลปิน. (2547). วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่ศาสน             

ธรรม: กรณีศึกษาวัดไตรมิตรวิทยาคม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร.  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ศุภาชยันต์  สภุาวงศ์วันดี. (2552).  กลุ่มองค์กรสาธารณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
สมาน  รังสิโยกฤษฏ์. (2546). การบริหารราชการไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคต (พิมพ์ครั้งที ่2). 
 กรุงเทพฯ :  บรรณกิจ 
สมาน  รังสิโยกฤษฏ์ และ สุธี สุทธิสมบูรณ์. (2544). หลักการบริหารเบื้องต้น . (พิมพค์รั้งที ่19). 
 กรุงเทพฯ : สวัสดิการส านักงาน ก.พ.  
สมานจิต  ภิรมย์รื่น. (2546). การพัฒนารูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนา 

 ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
สมชาย น าประเสริฐชัย. (2546). เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้. วารสารไมโครคอมพิวเตอร,์ 
 กรุงเทพฯ  
สมพงศ์ เกษมสิน. (2523). การบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
_______. (2526). การบริหารงานบุคคลแผนใหม  . (พิมพ์ครั้งที ่5). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
สมยศ  นาวีกร. (2536). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า. 
เสน่ห ์ จุ้ยโต. (2552). วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้น ายุคใหม่. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
 ธรรมาธิราช. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). รายงานผลการเสวนา บทบาทที่พึงประสงค์

ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานศาสนา, ส านักงาน 
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