
บรรณานุกรรม 

 

กระทรวงศกึษาธิการ.  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต.ิ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว, 2542 

กรมวิชาการ. การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542. กรุงเทพฯ :  

ครุุสภาลาดพรา้ว, 2544 

กิตมิา ปรีดีดลิก.  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ : อกัษราพิพฒัน,์ 2532 

เกษม ศิรสิโุขดม.  การประเมินโครงการ. ศนูยป์ระเมินผลส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. 

คริีบนู  จงวิฒิเวศย ์และคณะ.  ศกึษาสภาวะการท างาน ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  

และแนวทางการพฒันาวิชาชีพศกึษาศาสตรข์องบณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาจากคณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร. วิทยานิพนธศ์กึษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศกึษาศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2541 

จิรณี ตนัตริตันวงศ ์และคณะ. เอกสารประกอบการสัมมนาการเทยีบโอนผลการเรียนนอกระบบ 

หรือตามอัธยาศัยเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป.,2545 

เจตน ์คงดว้ง.  การพัฒนากระบวนการเทียบโอนประสบการณอ์าชีพเข้าสู่ระบบคุณวุฒวิิชาชีพ.  

วิทยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิต สาขาวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2547. 

ชาตชิาย  พทุธนิมิต. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการที ่

เกี่ยวของกับการเทยีบโอนผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2538 (สะสมหน่วยกิต). ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร ครู อาจารยแ์ละนักศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่าง เขตการศึกษา 5. วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา

บรหิารการศกึษา : มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ, 2544 

ชยัอนนัต ์สมทุวณิช.  “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู”้. ปฏิวัตกิารศึกษาไทย. กรุงเทพฯ  

: โครงการวิถีทรรศน,์ 2542 
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ธนกร บตุรมั่น.  ความพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม : วิทยานิพนธ,์ ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  

คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553 

ธวชัชยั  เทียนประทีป. การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา 

ศิลปหัตถกรรมของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2530. 

ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต (การอดุมศกึษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรี 

ธญัพิชชา นามจนัดี.  การประเมินโครงการเทยีบโอนความรู้และประสบการณว์ิชาชีพของ 

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา: มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 2553 

บรรเทิง  มาแสง.   การติดตามและประเมินผลโครงการ. กรุงเทพฯ: กองประเมินผล ส านกังาน 

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2530-2532 

บรรเทิง  มาแสง.  หลกัสตูรการวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณ กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ ศนูยป์ระเมินผลส านกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2546. (เอกสารส าเนา) 

ปรชัญา เวสารชัช.์ หลักการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศกึษา, 2545 

ประชมุ รอดประเสรฐิ. การบริหารโครงการ.  กรุงเทพฯ : เนตกิลุการพิมพ,์ 2529 

ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ.์ การวิจัยประเมินผล : หลกัการและกระบวนการ.  

(กรุงเทพ : หา้งหุน้สว่น จ ากดั ที พี เอ็น เพรส), 2542 

ปานเพชร ชินนทร และคณะ. รายงานการวิจัยเร่ือง แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 

ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้สว่นจ ากดั อรุณการพิมพ,์ 2543. 

ผกามาศ ชสูิทธ์ิ. ศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องนกัศกึษาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมท่ีฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู ในระดบัอาชีวศกึษาตามความคิดเห็นสถานศกึษา (รายงานวิจยัสมบรูณ)์. กรุงเทพฯ:  

พรรุง่ ดวงแกว้.  การศึกษาแนวโน้มเกี่ยวกับรูปแบบการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์

วิชาชีพ. วิทยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี, 2548 นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2541  

(อดัส านา). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556 
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พิษณ ุ  ฟองศรี.  วิจัยช้ันเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัต ิ(พมิพค์ร้ังที ่7). กรุงเทพฯ :  

            บรษิัท ดา่นสทุธาการพิมพ ์ จ  ากดั, 2551 

            (2550) การเขียนรายงานการประเมินโครงการ. พิมพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ :  

บรษิัท พรอพเพอร ์ตีพ้รนิท ์จ ากดั. 

            (2551) เทคนิควิธีประเมินโครงการ. พิมพค์รัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ : บรษิัท พรอพเพอร ์ตีพ้รนิท ์จ ากดั. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ พิมพค์รัง้ท่ี  4.  กรุงเทพฯ  :   

มลูนิธิพทุธธรรม, 2542 

มทันา สานตวิตัรและคณะ. รายงานการวิจัยเอกสารเร่ือง การเทยีบระดับและเทียบโอนผลการ 

เรียนระดับอุดมศึกษา: ทบวงมหาวิทยาลยั, 2543 

มนญู แกว้แสนเมือง. การพัฒนาระบบการเทยีบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณส์ าหรับ 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2557 

รชัชมุาส อรรถกิจเจรญิ. การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑติ พ.ศ.2545 (หลักสูตรเทยีบโอนการศึกษาส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ.2549) : วิทยานิพนธข์องบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555 

วนิดา ศรีเมืองใต.้ (2551). ปัญหาการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตร 

การศึกษานอกโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนศึกษาตอนต้น [ออนไลน]์.  
เขา้ถึงใน 25 ตลุาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onec.go.th/theking/k006.html. 

วิชยั ฤกษภ์รูทิศัน ์และ ศรีวรรณ ฤกษภ์รูทิศัน.์ แนวทางการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณร์ะหวา่ง 

ประเทศไทยกบันิวซีแลนด.์ กรุงเทพมหานคร : ส  านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2547. 

วาทิต วงษด์อกไม.้  การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยในการเทยีบโอนรายวิชา หลักสูตร 

เทคโนโลยกีารผลิตบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหการ)คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม. 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ,์ 2556 

 

 

 



156 
 

ศภุพงษ ์ ป่ินเวหา. การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กลุ่มวิชา 

คณิตศาสตรช่์างอุตสาหกรรม ; ศึกษาเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคเหนือ.  

ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาบรหิารการศกึษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณโุลก, 2533 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 .  

(ออนไลน)์ .เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu33.pdf   

(วนัท่ีคน้ขอ้มลู 21 ตลุาคม 2561) 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. ยุทธศาสตรแ์ละข้อบัญญัตสู่ิความส าเร็จของส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.vec.go.th/.  

(วนัท่ีคน้ขอ้มลู 21 ตลุาคม 2561) 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  

2557. [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก : http://bsq2.vec.go.th/course/ปวส/ปวส57/course57.htm . 

(วนัท่ีคน้ขอ้มลู 25 ตลุาคม 2561) 

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน.  คูมื่อ แนวทางการเทยีบโอนความรู้และการ 

สะสมหน่วยกิต : การศกึษานอกระบบกบัการศกึษาในระบบ. โรงพิมพอ์งคก์ารคา้ของ สกสค, 

2560. 

ส านกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. เอกสาร 

ประกอบการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545. (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ.2546) กรุงเทพมหาคร : โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว, 2547. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. แนวทางการเทยีบโอนวุฒิการศึกษา  

ความรู้และประสบการณร์ะหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด ์: 

กระทรวงศกึษาธิการ, 2550 

สนุธร  ยทุธชนะ. การพัฒนารูปแบบการเทยีบโอนผลการเรียนสายวิชาชีพระหว่างการศึกษาตาม 

อัธยาศัยกับการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน. วิทยาลยั

นิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศกึษานอก

โรงเรียน คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2545 
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สมัพนัธ ์ เย็นส าราญ และคณะ.  การพัฒนารูปแบบการเทยีบโอนผลการเรียนของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบรุี : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546  

อดัส าเนา. 

อนชุยั รามวรงักรู.  การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่คุณวุฒกิารศึกษา 

วิชาชีพ :  วารสารวิชาการอตุสาหกรรมศกึษา, ปีท่ี 9, ฉบบัท่ี 2,  หนา้ 1, 2557 

อนชุยั รามวรงักรู, นลินรตัน ์รกักศุล. การพัฒนารูปแบบการเทยีบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่ 

คุณวุฒกิารศึกษาวิชาชีพ : ภาควิชาอาชีวศกึษา สาขาวิชาพฒันอาชีวศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2559 

อาภากร บญุสม. การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการเลขานุการ 

ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2530 . มหาวิทยาลยั 

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ, 2536. 
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