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บรรณานุกรม 
 
1. กษมา ยกุตะทตั. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู             

ตลอดชีวิต.  ( www.nfe.go.th/042103/seminar/speakers.html, 12 ธันวาคม 2546)                
กมลชนก หมดัตะทว.ี  สัมภาษณ. 4 มิถุนายน 2547. 

2. เกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัย. แนวโนมการจดัหองสมุดประชาชนในทศวรรษหนาตามทัศนคติ
ของบุคลากรหองสมุด พุทธศักราช 2542-2552 : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง. 2544. 

3. กองสงเสริมปฏิบัติงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. แนวคิดการพัฒนา
หองสมุดประชาชน: มิติใหม “ศูนยการเรียน”. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากดั อารต   
โปรเกรส, 2538. 

4. กระทรวงศกึษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แนวทางการดําเนินงานหองสมุด
ประชาชนของสหราชอาณาจกัร.  นภมณฑล สิบหมื่นเปยม และไพศาล หรูพาณิชยกิจ. 
กรุงเทพมหานคร : กลุมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและการเรียนรูตลอดชีวิต สํานักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547. 

5.  กระทรวงศกึษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. เอกสารแปลและเรียบเรียงแนว
ทางการดําเนนิงานหองสมดุของสหราชอาณาจักร. เซ็นจูร่ีจํากัด, 2547. กระทรวงศกึษาธิการ   
กรมสามัญศึกษา. คูมือปฏบิตัิงานหองสมุด. กรุงเทพมหานคร: มปป.กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศกึษาธิการ. ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนวาดวยหองสมดุประชาชน พ.ศ. 2535. 
เอกสารอัดสําเนา : มปป. 

6. กองสงเสริมปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน.ระเบียบวาดวยหองสมุดประชาชน    
พ.ศ. 2535. 

7. บุปผา เจริญทรัพย. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการหองสมุดประชาชน   
ระดับจังหวัด  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519. 
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8. ทองอยู  แกวไทรฮะ. ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน .
กรุงเทพมหานคร: กรมการศึกษานอกโรงเรียน (วารสารการศึกษานอกโรงเรียน,                     
5-14 มกราคม 2543). 

9.  นรินทรทิพย  ลิมปพานนท  นุชจรี เหมือนจินดา.  สัมภาษณ. 4 มิถุนายน 2547. 
10.  ธีรศักดิ์ อัครบวร. กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถ่ิน: เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมแหง  

การเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ก พลพิมพ (1990) จํากัด, 2545. 
11. พรทิพย เอื้ออภัยกุล. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมลาสุดจาก Virtual Library.                   

วารสารหองสมุด 41, 3(กรกฎาคม-กันยายน), 2540. 
12.  เรณู เปยซ่ือ. การดําเนินงานหองสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคส จํากัด, 

2538. 
13.  รุงมณี  กิตตินาทกําธร.  สัมภาษณ. 4 มิถุนายน 2547. 
14.  วชิรา กันธิยะ. สัมภาษณ 11 มิถุนายน 2547. 
15.  วาสนา อภิญญาวงศ. Virtual Library.  ขาวสารหองสมดุในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2538. 
16.   วุฒิพงศ เตชะดํารงสิน. Virtual University และ Virtual Library: มหาวิทยาลัยและหองสมุด   

ในอนาคต. วารสารโดมทัศน. 2(กรกฎาคม-ธันวาคม). 2541. 
17.  แววตา เตชาทวีวรรณ หองสมุดมหาวิทยาลยัเสมือนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.                

วารสารโดมทศัน1 (มกราคม-มิถุนายน) 2541. 
18.  วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
19.  สุพรรณี วราทร. หองสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2528. 
20.  สุภัทรา ฉัตรเงิน.หองสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร               

คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพมหานคร, 2520. 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บรรณานุกรม 69 

21.  สุมาลี สังขศรี. การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศกึษาธิการ, 2546. 

22.  สมศรี พรหมรัตน.  สัมภาษณ. 4 มิถุนายน 2547. 
23.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการ   

ศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542. 
24. แหลงการเรียนรู www.wcb.riudon.ac.th. (accessed 24/6/47) 
25.  อัมพร นามเหลา. หองสมุดประชาชน. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร. สถาบันราชภัฎ

นครราชสีมา, 2542. 
26.  อัญชลีกร กุลสุวรรณ. แนวโนมการจัดหองสมุดประชาชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ            

ปพุทธศักราช 2543. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533. 
27.  อารีเฟน อับดลุกาเดร. การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาการใหบริการ

ของหองสมดุประชาชนของบรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุดใน 14   จังหวัด ภาคใต.
วิทยานพินธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา ม.ทักษิณ 

28.  อุบลวรรณ กิตติมานนท. การศึกษาความตองการของผูใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521. 

29.  Virtual Library : แนวคิดและเครื่องมือ. ไมโครคอมพิวเตอร140. (มีนาคม) มปป. 
30. ทิพจุฑา สุภิมารส. โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการสื่อสารแบบชุมชนมีสวนรวม

โดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนฐาน : กรณีศึกษาตําบลสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร.                
วิทยานพินธระดับปริญญาดษุฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรมหาวิทยาลัย 2548. 


