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รายการอางอิง 
 
กมลรัตน  หลาสุวงษ.  (2528).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
 การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2521).  หลักสูตรใหม.  เอกสารแนะนําหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง.  
 กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพกรมการศาสนา. 
__________. (2535). คูมือการประเมินผลหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521  (ฉับบปรับปรุง  
 พ.ศ. 2533).  กรุงเทพฯ  :  คุรุสภา.   
กรมสามัญศึกษา.  (2531,  6  ธันวาคม).  เรื่อง  ทิศทางในการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษา.  
 ประกาศกรมสามัญศึกษา.   
กรมอาชีวศึกษา.  (2536).  คูมือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2536  
 ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ.  กรุงเทพฯ  :  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  2  หนวยศึกษานิเทศก. 
กฤษณกมล กมลาศน.  (2546).  การศึกษาความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาการศึกษา
 นอกโรงเรียนสายสามัญ  วิธีเรียนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในการจัดบริการ
 และสวัสดิการทางการศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี  :  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
 กรุงเทพมหานคร  1.  วิทยานิพนธ  สส.ม.  (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม).  
 กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
กฤษมันต  วัฒนาณรงค.  (2536).  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
กิดานันท  มลิทอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย.  พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท
 เอดิสันเพรสโพรดักส  จํากัด. 
กิติมา  ปรีดีดิลก.  (2529).  ทฤษฎีการบริหารองคการ.  กรุงเทพฯ  :  ธนะการพิมพ. 
__________.  (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ :  คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
จรูญ  โกมลบุณย.  (2528).  จิตวิทยาท่ัวไป.  กรุงเทพฯ  :  ม.ป.พ. 
จินตนา  ใบกาซยูี.  (2536).  การเขียนสื่อการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยสาสน. 
เจริญ  สุวโรจนวงศ.  (2531).  วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงของกรมอาชีวศึกษาใน  64  ปทองของคุณภาพ.  
 กรุงเทพฯ  :  หนวยศึกษานิเทศก  กรมอาชีวศึกษา. 
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ชนะ  กสิภาร.  (2530).  ความจําเปนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ  :  
 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา. 
ชนิดา  จันทรธีรยุทธ.  (2545).  ความพึงพอใจในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการบัญชี
 ของนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 สารนิพนธ  กศ.ม. (ธุรกิจศกึษา)  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร.   
ชนิดา  ช่ืนวัฒนาประณิธิ.  (2541).  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันราชภัฎอุดรธานี
 ตอการเรียนการสอน .  สารนิพนธ.  กรุงเทพฯ   :  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.    
ชริณี  เดชจินดา.  (2530).  ความพึงพอใจของผูประกอบการตอศูนยบริการอุตสาหกรรม  แขวงแสมดํา
 เขตบางขุนเทียน. วิทยานิพนธ สค.ม. (สิ่งแวดลอม). กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ชลอ  กมลพันธ.  (2542).  ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาในการบริหารโรงเรียนเทคนิค
 เจาพระยา.  วิทยานิพนธ  คอ.ม.  (การบริหารอาชีวศึกษา).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 
ชัยยงค  พรหมวงศ.  (2520).  มิติท่ี  3  นวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
ชูศรี  สนิทประการ.  (2531).  หลักการสอนและการเตรียมประสบการณวิชาชีพครู.  กรุงเทพฯ  :  
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร  วิทยาลัยครูจันทรเกษม. 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  (2533).  เทคโนโลยีการศึกษา  :  ทฤษฎีและการวิจัย.  กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพ
 โอเดียนสโตร. 
ฐิติธัญ  ปลัดกองวัน.  (2545).  ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียนโรงเรียน
 อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  (บริหารการศึกษา)  
 นนทบุรี  :  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ดลฤดี  ลาภบํารุงวงศ.  (2545).  การประเมินหลักสูตรชั้นนายรอยเหลาทหารการสัตวของกรมการสัตว
 ทหารบก.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ดวงฤดี  ชวยขํา.  (2540).  ทัศนคติตอการจัดการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

ดํารงค  สุขสัมมากร.  (2544).  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
 รามคําแหงที่มีตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค  :  ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวิทย
 บริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  (การบริหาร
 การศึกษา)  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
เต็มศริิ  จุยศุขะ.  (2546).  การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระบบปกติและนักเรียน
 ระบบทวิภาคีท่ีมีตอการเรียนการสอนของวิทยาลัยพณิชยการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
 การอาชีวศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ  คอ.ม.  (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 
ทรงสมร  คชเลิศ.  (2543).  ความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการเลขานุการ  ของนักเรียนระดับ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน.  
 สารนิพนธ  กศ.ม.  (ธุรกิจศึกษา).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร. 
ทวีป  อภิสิทธ์ิ.  (2539).  การสรางสมรรถภาพในวิชาชีพครูโดยใชกิจกรรมเปนสื่อ.  กรุงเทพฯ  :                      
 ตนออแกรมมี่  จํากัด. 
ทองทิพย  วรรณพัฒน.  และคณะ.  (2520).  หลักการสอนและการเตรียมประสบการณภาคปฏิบตัิ.   
                    อุดรธานี  :  โรงพิมพไทยสามคัคี. 
ทองวรรณ  ศิริวรรณ.  (2543).  แรงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรและการจัดการของ
 นักศึกษา  มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว.  สารนิพนธ  กศ.ม.  (ธุรกิจศึกษา).  กรุงเทพฯ  :
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
ทัศนีย  สิงหเจริญ.  (2543).   ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1  ของโรงเรียนวังไกลกังวล  
 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห  ในพระบรมราชูปถัมภตอวิธีการเรียนการสอน
 ทางไกลผานดาวเทยีม.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย).  กรุงเทพฯ  :  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ.  (2532).  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผูบริหารครูโรงเรียนเอกชน
 อาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 
ธีรศักดิ์  ลิขิตวฒันเศรษฐ.  (2544,  มิถุนายน).  “จัดการสื่อเพื่อการปฏิรูป”.  วิชาการ.  (6)  :  9 - 11. 
นิธิมา  คงสวัสดิ์.  (2544).  ความพึงพอใจของนักศึกษาผูใหญท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษานอก
 โรงเรียน.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  (หลักสูตรและการนิเทศ)  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ถายเอกสาร. 
นิพนธ  ศุขปรีดี.  (2528).  โสตทัศนศึกษา.  พิมพคร้ังที่  4.  กรุงเทพฯ  :  แพรพทิยา. 
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บรรจง  ชูสกุลชาติ.  (2529).  สารของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  กรมอาชีวศกึษา. 
บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ .   (2521).  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   :  ทฤษฎีและ
 การประยุกต.  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      
 ประสานมิตร. 
บุญสง  รอดแกว.  (2546).  แรงจูงใจในการเรียนวิชาเอกการตลาดของนักเรียนระดับปริญญาตรี                      
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี.  สารนิพนธ                      
 กศ.ม.  (ธุรกิจศึกษา).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร.  ถายเอกสาร. 
บุศรินทร  ปทมาคม .  (2527).  แนวนโยบายอาชีวศึกษากับสภาวการณของประเทศไทย .                      
 ศนูยศึกษา  20  (4). 
ประจักษ  ศรีวัฒนพงศ.  (2535).  การติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
 การศึกษา.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ  :  บัณฑิต
 วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  ถายเอกสาร.   
ปริญญา  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา.  (2542).  หลักสูตรและการสอนธุรกิจศึกษา.  กรุงเทพฯ  :        
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
ปริญญา  อังสุสิงห.  (2521).  เอกสารประกอบการสอนการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม.                     
 กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
ปรีชา  นิพนธพิทยา  และสุทิน  เนียมพลับ.  (2537).  มิติใหม  :  การบริหารการศึกษากับการพัฒนา.  
 กรุงเทพฯ  :  ธีรพงษการพิมพ. 
ปรีชา  เศรษฐีธร.  (ม.ป.ป.)  คูมือการสอน.  กรุงเทพฯ  :  อ.บุญชวยการพิมพ. 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  (2535  ก).  การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ : พิมพดีจํากัด. 
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